
MOBILE MARKETING

É provável que não exista canal mais direto que o mobile marketing, a

comunicação das marcas com o consumidor via celular. O problema é que
muitos confundem o mobile marketing com propaganda, a modalidade mais
usada aqui no Brasil. Ela é realizada principalmente pelas próprias operado-
ras e isso faz crescer a percepção de invasão de privacidade, quando na
verdade, o SMS deve ser tratado como mídia direta e não de massa. Embora
o e-mail também permita uma relação direta e pessoal com o usuário, neces-
sita que o consumidor esteja em frente a um computador para ser atingido por

uma ação.
"A principal vantagem deste canal é poder estar sempre ao lado do

consumidor, na hora que ele desejar", diz Antônio Rosa Neto, presidente da
Dainet e diretor da ABEMD. Além disso, através de sistema GPS, é possível
enviar uma mensagem ao usuário sabendo sua localização exata. Isso permi-
te fazer uma oferta a determinado consumidor que está próximo do local de

promoção, do ponto de venda. "É a primeira vez que saberemos não apenas

com quem estamos falando, mas onde está o consumidor".
A abrangência do SMS também é uma importante vantagem desse

meio com relação a praticamente todas as demais mídias. Afinal, segundo

dados da Anatel, são 90 milhões de aparelhos celulares, marca que superou



"A principal vantagem deste canal é po-
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tanto o número de telefones fixos quanto o de usu-
ários de Internet no Brasil. "Pode-se afirmar que o

SMS é a única mídia que cria um canal direto,
personalizado e interativo e que está junto ao cli-
ente onde quer que ele esteja", diz o diretor de

negócios da BeWireless, Rodrigo Leal. A empresa
disponibiliza infra-estrutura e ferramentas de SMS
e mobilidade para o mercado corporativo.
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Mas o excesso de informações e de serviços

pode se tornar um inimigo do mobile marketing.
"O celular é um ícone da sociedade imediatista e
da cultura consumista, o excesso de informação
disponibilizada pode emprestar uma imagem ne-
gativa a este canal", acredita Gil Giardelli, dire-
tor geral da Permission, empresa que trabalha

com ferramentas de relacionamento digital e so-
luções de mídia como e-mail marketing, SMS/

MMS, mala direta e links patrocinados. O que
pode ser também considerada uma desvanta-
gem do uso do SMS é a limitação de hardware e

banda de conexão, embora ambos tendam a

melhorar muito em curto espaço de tempo, já
que a tecnologia dá saltos cada vez mais signi-
ficativos nos últimos anos.

As ações de mobile marketing permitem,
como no Marketing Direto, uma série de seg-

mentações. Segundo conta Renato Sertório, diretor
da Kwead.com, é importante trabalhar com nichos

e fazer com que o usuário inicie a relação, "porque
as segmentações atualmente são passivas". Um

exemplo que Sertório cita é o da campanha
promocional da Pepsi, na qual só tinha direito a

participar quem enviava um SMS com o código da
promoção estampado na figurinha dentro do saco
de batatinhas. "A Pepsi/Rufles não enviava nada

para ninguém sem antes o usuário tomar a inicia-
tiva". Outro exemplo é o aplicativo da Nestlé
PowerBar Training, dirigido aos praticantes de es-

porte, porque só se envolve com a campanha quem
for até o site e baixar através do próprio celular ou

pela Internet.
Um engano que se comete constantemente é

achar que o SMS (ShortMessage Service) é sinôni-
mo de mobile marketing. Há pelo menos mais três

ou quatro formatos, como o wap, os aplicativos, o
SIM "browsing". "O SMS é mais conhecido e usado
porque com essa ferramenta é possível falar com

quase 100% da base de usuários", explica Sertório.
O presidente da Dainet por sua vez lembra que o

SMS Messages já carrega anúncios e, em breve,
novos sistemas incluindo o Wi-Fi e o Wi-Max, entre
com toda a força no negócio.



Big Brother
A construção de diálogos através do mobile

marketing poderá ser feita ainda através das técni-
cas de Marketing Direto, como lembra Gil Giardelli.
"Mobigames, mobiTV e moblogging poderão ser
usados de forma instantânea e interativa aplicando
técnicas de Madvertising, M-coupon, M-commerce".

Ainda com relação ao SMS, as aplicações são inú-
meras, desde campanhas promocionais até a parti-
cipação interativa em programas de TV. Segundo
destacam Tatiana Albuquerque e Paco Torras, dire-
tores de atendimento da M-Direct, empresa de mo-
bile direct marketing, os exemplos de uso pela TV

são diversos, como no caso do canal da NET com
chat em tempo real, no qual os participantes enviam
mensagens que são publicadas na tela de TV ou,

mais clássico, como o do Big Brother da TV Globo,

no qual a votação é via SMS. "Para a mídia impres-
sa é um dos únicos canais que possibilita a interação
com o leitor em tempo real. E também a distribuição
de conteúdo segmentado à escolha do destinatá-

rio", diz Paco Torras.
Apesar de ser um canal direto com o consumi-

dor, o mercado brasileiro ainda não dispõe de listas
com opt-in para aluguel visando ações de mobile
marketing, como lembra Tatiana Albuquerque. A mai-
or parte das ações prevêem a estruturação de suas
próprias listas. Portanto, as segmentações depende-
rão da forma como será estruturada a lista. "No nosso

cliente UniverCidade, há segmentações bastante dis-
tintas, como o prédio onde estudam, curso, turno e
até se o aluno possui ou não carteira de estudante",



explica Paco Torras, que junto com Tatiana, lançou
recentemente o livro Mobile Marketing - SMS como
Ferramenta de Marketing.

Custos e
Ser um meio de contato direto e constante

com o consumidor é considerado de forma unâni-
me uma grande vantagem do mobile marketing

com relação a outros canais, porém o mesmo não
se verifica com relação aos custos das ações. Tatiana
Albuquerque vê os baixos custos e a extrema agili-
dade das ações como vantagens. "Além disso, ofe-
rece garantia e confirmação de entrega das men-

sagens; mensuração de ROI em tempo real e gera-
ção de fonte de receita adicional", diz ela, acentu-

ando que as ações independem do tamanho da
empresa e da quantidade de usuário.

Para Antônio Rosa, porém como as ações hoje
em dia são basicamente apoiadas no celular, os
custos não são muito convidativos. "Mas é funda-
mental observar o barateamento das ligações pe-

las operadoras e principalmente pelo crescimento
do número de palms, pocketPCs, ipods com acesso
à banda larga pela Internet". O diretor geral da
Permission, "as operadoras já chegaram à conclu-

são que gerar lucro com os clientes apenas através
da troca de voz já chegou ao limite. Todas as ope-
radoras investem em troca de dados e isso benefi-
cia o mobile marketing".

É importante lembrar que a eficácia de uma
ação também está relacionada a uma série de fato-

res que vão desde a criação e passam pela oferta e

lista. O que é comprovadamente eficaz é o altíssimo
índice de leitura e dificilmente o usuário apaga a
mensagem antes de lê-la. "É uma vantagem sobre
o e-mail marketing e além disso é possível transmi-
tir todo o recado", destaca Rodrigo Leal.
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Talvez atualmente o maior obstáculo para o

desenvolvimento do mobile marketing seja o pro-
cesso de opt-in por parte do cliente. Isso porque as
empresas cadastram os celulares dos seus clien-

tes, mas ainda não criaram um procedimento con-
tínuo para obter a autorização do envio de mensa-

gens. "Pode ser feito, por exemplo, via website;
por formulários em papel; via call center entre ou-
tros meios", afirma Leal. "É importante também

Paco Torras, diretor de atendimento e planejamento
da M-Direct

que as empresas definam uma política de atuali-
zação de cadastro de celulares".

O avanço da competição, aliada à tecnologia,

vai provocar grandes mudanças no cenário da co-
municação. Segundo conta Antônio Rosa, que par-
ticipou recentemente do NAB (National Association
Broadcasters), a maior feira de rádio e TV do mun-
do, o que mais se falou no evento foi exatamente
mobile media. "Todas as emissoras de rádio e TV
do mundo entendem que precisam entrar rápido
nesse negócio, mesmo sem entendê-lo direito".

Esse movimento pode ser decisivo para o cres-
cimento do mercado de mobile marketing já que
atualmente ele é restrito. "A falta de modelos co-
merciais variados e, principalmente, comuns a to-
das as operadoras, dificulta a entrada de novos

clientes, especialmente os de pequeno e médio por-
tes, o que faz com que o mercado se resuma às
grandes empresas", analisam Tatiana Albuquer-
que e Paco Torras.
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