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"O crescimento deste ano é mais um dos indicadores de que o
mercado está mudando, o consumidor está mudando e interagindo em multicanais e as marcas precisam se preparar para
atender a esse novo consumidor nesses diversos novos canais.
O momento ideal para destinar investimentos é hoje! O quanto
antes as empresas começarem a utilizar, testar e conhecer esse
meio, mais bem preparadas elas estarão para atender aos seus
clientes", afirma Andréa Dietrich, gerente de marketing digital do
Grupo Pão de Açúcar, (www.grupopaodeacucar.com.br)
De acordo com Luciano Ayres, cofundador da i2 Mobile
Solutions (www.12mobile.com.br), não existe momento ideal
para inovar ou para se utilizar novas tecnologias em prol de um
objetivo. Segundo ele, cabe aos gestores e aos empreendedores
terem a sensibilidade e o conhecimento sobre os hábitos de seus
consumidores para identificarem de que forma uma ação ou um
projeto mobile pode impactá-los positivamente. "Corre o maior
risco quem não se arrisca a fazer algo novo em busca de diferenciais competitivos, porque, com a velocidade do mercado atual,
as empresas mais adaptáveis são aquelas que exploram novas
alternativas e aprendem com os próprios erros", diz.

is.

o n j u n t o d e ações d e m a r k e t i n g
feitas por m e i o ou a p a r t i r de um
dispositivo móvel. Estamos falando
do "fenômeno" m o b i l e m a r k e t i n g ,
cada vez mais presente no m u n d o
digital devido à expansão dos smartphones.
Um levantamento divulgado no mês de agosto pela Nielsen mostra que as vendas de celulares inteligentes no primeiro semestre
de 2011 aumentaram 165% na comparação com o mesmo período
de 2010 (migre.me/5AAtU). Mas, o que isso quer dizer? Com base
nesse expressivo número, chegou o momento para as empresas destinarem investimentos relacionados às ações ligadas ao
mobile marketing? A resposta é sim! É o que dizem os especialistas.

MEDINDO O DESEMPENHO

Muitos devem se perguntar qual a maneira mais precisa para
medir o desempenho de uma campanha de mobile marketing.
De acordo com Leonardo Xavier, CEO do Grupo.Mobi (www.pontomobi.com.br). as métricas podem responder a essa questão.
Toda ação de mobile marketing possui métricas. No caso
de internet móvel, aplicativos e games, sabemos o número de
impressões, de visitantes únicos, quanto tempo em cada página
e a navegação do usuário. No caso de SMS, Bluetooth e voz, temos
o número exato de quantos conteúdos foram entregues e quantas mensagens respondidas", explica.
Segundo Luciano Ayres, o primeiro passo é definir previamente metas e indicadores para mensurar os resultados da ação.
O segundo passo é realizar o monitoramento durante e após a
realização da campanha. No que se refere a jogos e aplicativos,
tão interessante quanto atingir um bom número de downloads
é medir o número de vezes que o usuário "volta" ou reutiliza seu
game ou aplicativo.
'O número de downloads por si só apenas simboliza se a
divulgação do seu produto foi bem feita, portanto é imprescindível conhecer se os usuários que efetivamente 'experimentaram'
estão retornando com frequência. O tempo gasto - 'time spent'
- pelos usuários com os games e apps também é um bom indicador sobre a qualidade do conteúdo.
Ainda de acordo com Luciano, existem diversas ferramentas
gratuitas (como o Web Trends e o iBBClone) e bibliotecas open
source para monitoramento de jogos e aplicativos mobile que
podem ser utilizadas pelos desenvolvedores e que dão mais
informações do que as estatísticas da App Store, Android Market
etc. "As empresas devem sempre exigir dos desenvolvedores
que esse ponto esteja contemplado no projeto", diz.
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MOBILE MARKETING IMPULSIONANDO O E-COMMERCE
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Não é mais novidade para os consumidores efetuar uma compra
pela internet. A cada dia que passa, as lojas se estruturam ainda
mais para não perder essa possibilidade de ganhar dinheiro por
meio do comércio eletrônico. Em relação ao marketing e à publicidade para celulares, esse fenômeno se encontra em grande
crescimento e é responsável por influenciar o comportamento
dos usuários online.
"Mobile é um canal cada vez mais relevante para e-commerce,
dado o aumento da base de smartphones e acesso à web móvel.
Nós estamos trazendo o comportamento da web para mobile.
A pesquisa #Mobilize aponta que 14,5% da base analisada já realizaram compras em site ou app de comércio eletrônico. Isso é
metade do percentual web (28%). No entanto, ainda são poucos
os varejistas com suas soluções mobile. Portanto, esses 14,5% são
muito representativos", afirma Leonardo Xavier.
Para Marcelo Castelo, sócio-diretor da agência F.biz (www.
fbiz.com.br) o mobile marketing influencia o comportamento
dos consumidores online no sentido de mostrar que é cada vez
mais simples a compra com um clique diretamente do telefone.
"Alguns aplicativos já permitem armazenar dados do cartão
de crédito com segurança. Então, se quero comprar ingressos
para o cinema, por exemplo, apenas libero a compra com uma
senha, e pronto", diz.
P L A T A F O R M A S TECNOLÓGICAS

Na produção de uma campanha de mobile marketing, as principais plataformas tecnológicas são SMS (mensagem de textos),
torpedos de voz, site móvel (mobile sites), bluetooth marketing,
jogos, aplicativos etc.
Segundo Leonardo Xavier, o anunciante precisa pesquisar
e entender quais ferramentas do mobile marketing são mais
adequadas para alcançar os objetivos estabelecidos. "Se o objetivo é marcar presença e se tornar acessível na internet móvel,
o caminho é o site móvel. Para alcançar grandes coberturas, o
SMS é matador, porque possui uma penetração equiparada à TV
aberta. E se a marca quer investir em uma comunicação nichada,
proporcionando ao consumidor uma experiência mais enriquecedora com engajamento, aplicativos e games são os mais
indicados. Além disso, existem outras ferramentas do mobile

marketing que devem ser destacadas:
Recarga patrocinada - plataforma que permite oferecer premiação por meio de recargas de celular pré-pago para uso em
campanhas promocional, de ativação, fidelidade e incentivo:
Publicidade na plataforma móvel - existe um enorme inventário
publicitário em sites móveis e aplicativos ainda pouco demandados; e Search Engine Marketing na plataforma móvel."
Para Roberto Saretta, diretor geral da 2Call Mobile Marketing
(www.2caU.com.br) o mobile site é uma necessidade de todas
as empresas. "Muitos usuários atualmente estão utilizando os
smartphones para acessar o site de uma determinada marca ou
produto. Ocorre que muitas vezes esse site foi pensando apenas
para quem acessa por meio de desktops e notebooks. Isso, atualmente, é um erro", afirma.
O Bluetooth, de acordo com Marcelo Castelo, explora um
dos grandes interesses do brasileiro: a troca de arquivos utilizando a tecnologia. "Ele permite que marcas distribuam brindes
virtuais, como games e wallpapers, e até descontos baseados
na localização de cada usuário", diz, apontando também que
os aplicativos - outra plataforma tecnológica na produção de
uma campanha de mobile marketing - têm a vantagem de utilizar recursos nativos dos smartphones, como acelerômetros, e
oferecem de serviços a games.
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o aplicativo do Festival Cannes Lions, principal evento do mercado
publicitário, busca atender as diversas necessidades dos delegados
do evento, o que inclui o acesso a notícias em tempo real sobre o
que está ocorrendo no Palais du Festival, serviços e dicas da cidade
de Cannes, entre outras informações. Fonte: Leonardo Xavier
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Game "Angry Birds Rio"
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O game "Angry Birds Rio" foi desenvolvido para promover a animação Rio. O objetivo é usar os poderes das aves controladas pelo jogador para libertar outros animais que ficaram presos em estruturas
complexas. Fonte Luciano Ayres
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APP Guia de Aeroportos HSBC
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Informações sobre diversos aeroportos de importantes cidades do país; horário e detalhes dos voos (partidas e chegadas) nos aeroportos que fazem parte do app. previsão do
tempo nas cidades de origem e de destino que o usuário escolher; e guia de entretenimento, c o m dicas de passeios, restaurantes, bares e baladas. Tudo isso pode ser encontrado
no app "Guia de Aeroportos HSBC". Fonte: Leonardo Xavier
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Vital MMS

Pão de Açúcar

Um aplicativo de compras nas principais plataformas moveis GPhone, iPad, Android, Windows Mobile, BlackBerry e
o próprio m o b site). O lançamento foi reconhecido pelo
mercado consumidor e por formadores de opinião c o m o
um dos principais cases mobile de 2010. O serviço foi muito pertinente ao público da marca, trazendo resultados em
vendas que superaram as expectativas. Fonte: Andréa Dietrich e Leonardo Xavier
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Uma campanha que rendeu o prêmio internacional Mobile
Merit Awards para a Unilever neste ano é a da Vital MMS.
Criada pela F.biz em parceria c o m a operadora Claro, a campanha consiste em uma revista inteiramente gratuita para o
usuário e enviada no formato MMS. A escolha do formato
se deu pela abrangência de modelos e pela possibilidade de
enviar as mensagens mais longas e c o m imagens, o que não
aconteceria c o m o SMS. Em três semanas, quase duzentas
mil pessoas se inscreveram para receber a revista semanal.
Como o objetivo da ação era aumentar a base do canal de
relacionamento, pode-se perceber que o resultado foi muito
satisfatório. Fonte: Marcelo Castelo

Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 87, p. 88-92, nov./ dez. 2011.

