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Como era de se esperar, existe uma distância muito grande entre o que dizem os experts (e 
alguns me consideram um deles) e o que acabamos executando como mobile marketing (e eu 
também sou um dos que executam). 
 
Ao executar, algumas melhores práticas se transformam em travas do processo. A prudência 
pede que as abandonemos. No entanto, o discurso não muda. Com isso, passamos a viver em 
dois mundos. É esquizofrenia! 
 
Dá para resolver, o problema está em ter regras. Claro, definir regras é o que faz um expert. 
Mas regras implicam em definir condições específicas. E as condições de uma ação mobile são, 
bem, móveis. Melhor faríamos se disseminássemos conceitos, princípios. Vou dizer alguns. 
 
Dispositivos móveis x Usuários móveis: Quem disse que é necessário desenvolver para 
dispositivos móveis? Você não precisa de um aplicativo para o iPhone, mas sim de conteúdo 
para seu consumidor em movimento – quando ele está distante de todos os meios que você 
usa para tentar impactá-lo (e ainda assim não consegue). 
 
“Eu preciso de um app iPhone” é, na prática, começar ao inverso. O que seus consumidores 
precisam enquanto estão em movimento – enquanto tentam descobrir como contatá-lo usando 
um celular com uma tela pequena, conexão ruim, debaixo de chuva, em um ponto de ônibus 
no centro da cidade, na hora do rush? Isso é contexto. Quem eventualmente irá precisar de 
um aplicativo iPhone é seu consumidor. Faz diferença! 
 
O que nos leva a… Portátil x Móvel: seu conteúdo ou serviço é portátil ou é móvel? Se você 
tornou seu conteúdo acessível por meio de celulares/tablets, parabéns! Ele agora existe dentro 
desses dispositivos. Mas se você não pensou sobre os contextos de uso, seu conteúdo não é 
móvel. 
 
Deslocamento x Localização: Se estou móvel, estou “deslocado“ – não tenho um local 
específico como centro da interação. No entanto, tecnologias de geolocalização tornam onde 
estou cada vez mais relevante. O paradoxo: onde estou é e não é ao mesmo tempo o eixo da 
minha interação. 
 
Isso é mais relevante do que aparenta. Contexto é mais do que localização. Eu posso estar 
andando pela Avenida Paulista, mas com minha mente – e meus interesses – em uma sintonia 
completamente diferente. Um serviço de localização somente se importará com sua presença 
naquele local. 
 
Microtasking x Microtédio: Este par representa 2/3 das possibilidades de mindset do 
consumidor mobile. O outro 1/3 é justamente a localização. 
 
Microtasking: são os conteúdos que economizam seu tempo (time saver) – usamos o celular 
para atividades rápidas ou feitas de modo fragmentado. As anotações breves; a busca rápida 
por uma definição; a atualização de seu status em uma rede social. 
 
Microtédio: não queremos fazer nada além de ocupar nossa atenção naqueles pequenos 
intervalos de tempo que, vazios, duram uma eternidade. A fila do cinema; a sala de espera; 
olhando para o teto. São conteúdos que servem para matar seu tempo (time killer). 
 
Então são três possibilidades: realizar uma tarefa curta; me distrair; procurar um local. Fácil? 
 
Aumento da oferta x Diminuição do valor: Se optou por aplicativos, somente na App Store são 
400.000 destes. Com uma oferta neste volume, a cada novo acréscimo aumenta o custo para 
o usuário de se encontrar conteúdo – aumenta a fricção. E o valor pretendido do app oferecido 
fica apenas como potencial, não se realizando. 
 



“Build and they will come” nunca funcionou – e continua a não funcionar. Gerar informação é 
essencial para tornar seu conteúdo “encontrável” – e a mídia móvel é o meio mais eficiente 
neste caso específico. 
 
Novo x Complemento: Muitos entenderam mobile de modo excludente, em oposição às outras 
mídias (assim como a web). Com isso, adotaram estratégias erradas (cobrar pelo mesmo 
conteúdo disponível na web ou na revista que assino) e deixaram de ver o principal: mobile é 
complementar. Não substitui as outras mídias, mas integra o mesmo espaço e amplifica sua 
mensagem. Torna (qualquer) conteúdo interativo, independente do meio. 
 
Estes são apenas alguns princípios. Todos retirados da prática. Há mais. O importante mesmo 
é começar a fazer e acompanhar. E desconfiar dos experts (como eu). 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 maio 2011, p. 16.  


