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O Mobile Marketing e o consumo 

Antonio Carlos Giuliani 

 

O telefone celular, apesar de  ainda ser 

subaproveitado por parte de  seus usuários, 

é, sem dúvida, o dispositivo com o maior 

potencial de convergência multimídia 

(vídeos, fotos, música, TV)  de canais ( voz, 

dados e/ou internet) e aplicações 

(corporativas e pessoais), assim como palco 

da conectividade e da comunicação total 

(Bluetooth, infravermelho, Wi-fi).  

As possibilidades associadas ao 

telefone celular, aliadas à sua alta 

portabilidade e à  sua massificação de uso, criaram quase que infinitas 

oportunidades de comunicação e exploração de sua capacidade de 

convergência. De olho nas oportunidades, ganha força  o mobile marketing  

que busca  explorar os múltiplos formatos disponíveis nos dispositivos móveis a 

partir de campanhas, ações e informações dirigidas  a seus usuários.  

São características do mobile marketing ações personalizadas, 

segmentadas, localizadas, com recursos interativos, em tempo real, passíveis 

de  serem mensuradas e analisadas com precisão. Com a mobilidade  

ganhando importância , muitas pessoas já não se  lembram de quando 

trocaram seus “dumbphones”, com poucos  recursos, por  smartphones.  

Segundo projeções da  eMarket em 2013, no Brasil, a base de usuários 

era de 30,0 milhões e, para 2014, a previsão é de chegar a 41,2 milhões e para 

2017 estima-se 70,5 milhões. Com o avanço dos smartphones abrem 

oportunidades para desenvolvimento de novas tecnologias. Na medida em que 

o m-commerce se torna mais relevante, a tendência é que o canal mobile seja 

cada vez mais  explorado pelas  empresas que vendem seus produtos pela 

internet.  

Segundo o E-bit, temos mais de 110 milhões de internautas e a estimativa 

é de que, até o final de 2014, chegaremos a 60 milhões  de consumidores 

virtuais. As pessoas dificilmente hoje saem de  casa sem levar o celular , 

podem efetuar pagamento com segurança sem precisar  ter dinheiro em 

espécie ou um cartão de  crédito em mãos não tem preço.  

O relatório da Webshoppers mostra que a participação do m-commerce 

no volume de  transações virtuais no Brasil, em dezembro de 2013, foi de 

4,8%, podendo dobrar até o final de 2015. O varejo  registra   avanços nos 
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pagamentos móveis como viagens (5%), compra  de ingressos(3,2%), varejo 

(2,8%) e bens digitais , como livros, filmes e músicas (6,2%). 

A adoção cada vez mais ampla de pagamentos móveis trará mudanças 

profundas no sistema econômico, graças a substituição gradual do dinheiro em  

espécie por meios de pagamento eletrônico verifica-se uma correlação forte  

entre a  experiência do usuário no momento da compra e valor gasto. Os sites 

que têm  design otimizado de  acordo com o dispositivo móvel utilizado atingem 

melhores taxas de conversão em vendas.  

Uma tendência que vem sendo observada é que mais varejistas estão 

desenvolvendo aplicativos que rodam de maneira independente dos sites de  e-

commerce dos varejistas próprios - aplicativos dedicados para interagir e 

transacionar com seus consumidores em dispositivos móveis e tablets. Com  

maior volume no acesso móvel às plataformas, a publicidade em redes sociais 

tende a ultrapassar a  interação e partir  para  a  ação.  

O Magazine Luiza realizou uma campanha em 2013 no Twitter longe dos 

moldes  tradicionais. Não era um anuncio  de oferta nem um banner que abria 

ao se  entrar no microblog. Ela fez uma campanha viral de ofertas de 

smartphones durante os intervalos da novela das 21h da TV Globo. Para isso 

ela contratou empresa especializada que conta com 22 mil perfis no Twitter, 

para fortalecer  a veiculação da companha na TV aberta em horário nobre e em 

território nacional.  

Alcançou mais  de 1,5 mil tweets disparados durante os intervalos da 

novela, que direcionavam os  usuários  para  o site do Magazine Luiza na 

página de  smartphones. A  ação alcançou cinco milhões de pessoas e ficou no 

ar só por algumas horas, no período da noite (no horário dos telejornais e da 

novela).  

Ao comparar com  a audiência de TV, o numero é relevante. A 

convergência faz com que as novas maneiras de consumir, pagar, acessar 

internet, se  relacionar torne-se mais onipresente à medida que consumidores 

tornam-se mais dependentes da oferta de serviços, conteúdo e equipamentos 

digitais em seu dia a dia.  

Influenciará também os hábitos de uso e compra dos chamados 

consumidores 2.0. Ela atingirá todos os setores, em especial aqueles com alto 

nível de interação e relacionamentos entre empresas e seus clientes, tais como 

varejo e  serviços financeiros. As empresas devem incorporar aos seus 

modelos de  atendimento e relacionamento, as novas  expectativas dos 

consumidores, sob o risco de os perderem para a concorrência.  

 


