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RESUMO 
 
 
A forma como a publicidade é consumida mudou radicalmente nos últimos anos. As novas 
tecnologias digitais provocaram uma fragmentação das mídias e deram ao consumidor uma 
participação muito mais direta e interativa na publicidade. Por isso mesmo, a forma de se 
fazer publicidade mais do que nunca deve buscar iniciativas que consigam envolver os 
consumidores com determinada marca ou produto. O e-mail marketing e o SMS são 
ferramentas promissoras para isto, porém é preciso haver um bom senso ao usá-las. Por terem 
um custo relativamente baixo, isto é um diferencial, isto se a mensagem enviada através 
destes meios atingir de forma eficaz o consumidor. O presente trabalho visa saber qual é a 
percepção dos consumidores jovens na faixa etária entre 18 a 30 anos, situados na cidade de 
Santa Maria – RS sobre o e-mail marketing e o SMS.  
 
 
Palavras-chave: SMS, e-mail marketing, mídias digitais, jovens. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The means by which advertising is consumed has changed radically in the last years. The new 
digital technologies caused the fragmentation of the medias and enabled the consumer to 
participate more directly and interact with advertising.  For that matter, the making of 
advertising, more than ever, has to find initiatives to engage the consumer with determined 
products or brands. E-mail marketing and SMS are promising tools for this, however, it is 
necessary to have common sense when using them. As these are low cost tools, they appear as 
an alternative in times of economic crisis, but only if the message reaches the consumer 
effectively. The present work intends to learn about the perception of young consumers from 
18 to 30 years old, living in Santa Maria – RS about e-mail marketing and SMS. 
 
Key-words: SMS, e-mail marketing, digital medias, young people. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há um novo cenário em que se encontra inserida a propaganda atualmente. Uma 

atividade que percebemos dividida entre a resolução de antigas questões, como a saturação 

da mídia e do espectador, e a pulverização dos esforços de comunicação em inúmeras 

mídias, ao mesmo tempo em que lida com questões extremamente atuais como a 

convergência entre tecnologia e comunicação e o surgimento de novas mídias.  

A evolução tecnológica, especialmente aquela relacionada à internet, tem levado a 

mudanças fundamentais no modo como as empresas estão se relacionando entre si e com os 

seus clientes. Os consumidores estão cada vez mais sem tempo, e são expostos a um grande 

número de estímulos diários, impossibilitando a compreensão e absorção/retenção integral 

das mensagens veiculadas maciçamente pelos veículos de comunicação. Nessa sociedade 

saturada de informação, o maior risco para as corporações é serem ignoradas. Então, as 

empresas procuram fugir do lugar comum, buscar vantagens competitivas, soluções 

inovadoras e não convencionais para divulgar seus produtos. Por isso, o presente trabalho  

analisa o uso de algumas mídias recentes, especificamente o uso do SMS, e e-mail 

marketing, como mídias publicitárias que representam, para muitas empresas, uma tentativa 

de atingir o seu público de forma eficaz.  

A possibilidade de interagir com cada cliente e adaptar os produtos e serviços a seus 

desejos e necessidades pode constituir-se em um forte diferencial competitivo. As novas 

mídias digitais oferecem a opção de desenvolver tanto o processo de comunicação one-to-

one (um para um), quanto trabalhar a comunicação em massa. Esta última pode ser definida 

através do modelo de Laswell (1948), em que o emissor transmite uma mensagem através de 

um meio, onde a mensagem é padronizada e atinge inúmeras pessoas de graus de instrução, 

classes sociais e faixas etárias totalmente diferentes, sem levar em consideração perfis ou 

gostos particulares. 

A variação das possibilidades que a internet oferece para a área de comunicação 

social, ao mesmo tempo que causa grande entusiasmo aos profissionais de publicidade e 

anunciantes, amedronta pela abrangência e pela incerteza do futuro. “Apesar do rápido 

crescimento da rede, as firmas de mídia e outros varejistas ainda têm muito pouca 

informação sobre os clientes na internet para direcionar suas estratégias”. (Dizard, 2000, p. 

31) 
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O poder de comunicar palavras, imagens, sons, vídeos já não se limita a quem possui 

gráficas, emissoras de televisão ou de rádio. Hoje sabemos que o baixo custo e grande 

alcance da internet estão levando a televisão, o rádio, o jornal e a revista para a Rede. Como 

consequência, há uma multiplicação extraordinária das possibilidades para os anunciantes, 

que muitas vezes não conseguem explorar esses meios com eficiência, nem contabilizar 

resultados, e, muito menos, posicionar-se diante deste futuro imprevisível. O desafio é 

descobrir como a publicidade vai se adequar para sobreviver dentro deste processo. 

Uma das novas opções que surgiram nesse novo contexto foi o e-mail marketing, que 

é a utilização do e-mail como ferramenta de marketing direto para ampliar os canais de 

comunicação da organização com os consumidores, e permitir uma maior interatividade 

entre emissor e receptor. Também ficou em evidência o SMS, ou seja, o serviço de 

mensagens curtas de texto, originalmente, Short Message Service, uma ferramenta de 

comunicação presente na maioria dos celulares.  

Diante disso, formulou-se o problema de pesquisa, o qual pode ser definido como: de 

que forma as ferramentas de marketing digital, especificamente SMS e e-mail marketing 

contribuem para o alcance de consumidores jovens? Como consequência da resposta obtida, 

poderá também ser contemplada uma segunda questão: de que forma esse meio pode ser 

usado no processo de melhor relacionamento e interatividade com os clientes? 

Partindo do princípio de que o processo de comunicação é influenciado por 

necessidades de seus agentes, por mudanças na sociedade e pelas inovações tecnológicas e 

sociais, Fidler (1997), verifica que as novas mídias não surgem de forma espontânea e 

independente e sim de uma metamorfose das velhas mídias, que por sua vez não morrem, 

mas evoluem e se adaptam às transformações.  

 Um outro ponto de vista que contribui para a compreensão do processo de 

transformação das formas de comunicação que vivenciamos é aquele apresentado por Bolter 

(1999), que recorre a um dos fatos mais contraditórios da cultura contemporânea: a 

instantaneidade do tempo real em confronto com a contextualização e os aprofundamentos 

de conteúdos possibilitados pela hipermídia. Para ele, nossa cultura busca ao mesmo tempo 

multiplicar suas mídias e destruir todas as formas de mediação, ou seja, os velhos meios 

eletrônicos e impressos estão continuamente evocando a lógica dupla da instantaneidade e da 

hipermídia em seus esforços de adaptação ao mundo digital. 

 Na verdade, se observa um momento de transição, de redefinição de padrões, de busca 

de uma nova linguagem, que acontece silenciosa e concomitantemente à busca de 

consumidores, e acesso às últimas inovações tecnológicas. Ninguém sabe com certeza como 
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as novas mídias interativas se desenvolverão ou como elas poderão reconfigurar as 

mensagens nelas contidas. 

Esse trabalho visa acompanhar essa transição com interesse, porque muitas das 

pesquisas e análises de ações publicitárias ainda se baseiam fortemente em conceitos que de 

alguma maneira já não se aplicam mais à realidade.  Isso será feito através de uma pesquisa 

sobre como consumidores respondem a essas formas de mídia relativamente novas, já que, 

com essas informações, será possível avaliar resultados e proporcionar um esboço sobre o 

potencial dessas mídias. Também será possível a publicitários e organizações como um todo, 

desenvolver um conteúdo adequado a partir daquilo que o meio possibilita, explorando sua 

potencialidade e evitando cometer erros que ao invés de beneficiar, possam comprometer a 

imagem de marcas, empresas e assim por diante. 

Desta forma este estudo pretende conhecer a opinião de consumidores jovens faixa 

etária de 18 a 30 anos sobre o uso de ferramentas de marketing direto, em especial o SMS e 

o e-mail marketing. Mais especificamente verificar se esses consumidores costumam ler 

mensagens enviadas por empresas via e-mail e/ou SMS e se estas mensagens influenciam de 

alguma maneira no comportamento de compra dos mesmos.  

Ainda, pretende investigar que tipo de mensagem ou assunto a ser enviado por e-mail 

e SMS interessa a estes consumidores e a percepção deles em relação a ações de marketing 

que utilizam esta nova forma de publicidade.  

 

2. CONSUMO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

O consumidor mudou, é um alerta pós-moderno. Afetado por um novo mundo, ele 

recusou-se a permanecer o mesmo. O mercado passou então a ser dividido em segmentos e 

surgiram também os grupos de referências1; conseqüentemente, o marketing ganhou 

fisionomia e denominações diferentes. Também é importante lembrar que antigamente os 

consumidores eram atraídos com produtos exclusivos, serviços mais abundantes e melhores 

do que os concorrentes. Hoje isto já não basta, já que existe um grande número de variedade 

em produtos e serviços serviços semelhantes. 

O pós-modernismo, para Stabile (1999), é identificado como uma época histórica – a 

sociedade pós-industrial, pós-fordista ou mesmo pós-capitalista – onde o consumo passou a 

                                                
1 Para Sheth (2001) os grupos de referência são grupos e instituições a que os indivíduos recorrem para uma 
orientação de seu próprio comportamento e valores, e dos quais esses indivíduos buscam uma aprovação. 
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frente da produção, tornando a luta de classe (sociedade dividida entre trabalhadores e 

capitalistas) um conceito obsoleto, fazendo com que segundo o autor, as pessoas não se 

identifiquem mais como classe, mas sim, através de identidades particulares, ou seja, em 

pequenos grupos. É nesta era pós-moderna que a internet ganha milhões de novos usuários a 

cada ano, e esse crescimento ocorre em ritmo acelerado. Com isso muitas tecnologias estão 

sendo criadas para proporcionar novos negócios, produtos e serviços a estes usuários. 

Tais tecnologias impõem novos conceitos, novas fronteiras e sobretudo, integram 

processos virtuais com o gerenciamento de relacionamento junto aos consumidores. Essa 

relação engloba desde o surgimento de novas tecnologias, até as diferentes maneiras de 

atender as necessidades de um novo público, com diferentes e variadas formas de encarar o 

consumo. 

Segundo o autor Bauman (2000, p. 30) “a sociedade pós-moderna envolve seus 

membros primariamente em sua condição de consumidores”. Aquele consumidor que era 

idealizado pelos grupos de referência, há muito deixou de existir, pois, segundo o mesmo 

autor, conclusões explicativas do consumo a partir da posição social do consumidor agora se 

tornaram incompletas. 

As grandes categorias de consumidores praticamente tornaram-se obsoletas. A 

identidade do consumidor atual é negociada nas complexas interações sociais em que ele 

está inserido. Multiplicaram-se as formas de comportamentos, onde a mesma pessoa 

representa várias demandas, sem qualquer uniformidade ou padrão de consumo. Como 

Bauman (2000) define, são caras em profusão, sobrepostas com agilidade. 

Devido a estas mudanças comportamentais, o surgimento de novas formas de mídia 

não é nenhuma surpresa. Não é de hoje que os profissionais de comunicação encontram a 

necessidade de procurar novos canais para realizar um trabalho melhor do que o realizado 

anteriormente. A novidade, de fato, encontra-se na velocidade com que o surgimento desses 

novos meios vem ocorrendo atualmente. Acerca disso, Cappo defende que: 

 
“O desafio do futuro na arena das comunicações será a batalha pela atenção 
do consumidor. Não haverá a predominância de um meio isolado como 
aconteceu com a televisão entre as décadas de 1960 e 1990. Sempre haverá 
mercados de massa, mas os anunciantes não poderão atingi-los pelas 
comunicações de massa, com exceção de alguns eventos que atraem enorme 
audiência. (2004, p.207) 
  

Assim, com o surgimento de um novo meio sucedem-se estratégias de planejamento e criação 

para a inserção de mensagens publicitárias entre seu conteúdo. Sob o ponto de vista 
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mercadológico, uma nova mídia representa novos espaços para a veiculação de mensagens 

comerciais que devem ser pensadas de acordo com as exigências de um novo consumidor. 

 Atualmente o consumo tem se mostrado um ato cada vez mais cultural e simbólico, 

tornou-se mais midiático do que propriamente uma questão financeira ou econômica. 

Campbell (2001) descreve o consumidor pós-moderno como um ser que não quer apenas 

satisfazer suas necessidades básicas ou supérfluas, buscar status social, ou “ter para ser”. Ele 

fala de um “consumo da experiência”, no qual o consumidor sabe que produtos, bens, 

marcas ou serviços permitem o acesso direto a conteúdos e informações, além de conectá-lo 

a determinadas paisagens imaginárias, permitindo fazê-lo experimentar e partilhar diferentes 

formas de emoções, sentimentos e estados de subjetividade. 

O indivíduo pós-moderno não está mais apenas preocupado em ostentar, ou pertencer 

a um grupo, ele procura agora o reconhecimento da sua identidade, e consome aquilo que 

trará prazer e emoções particulares. Para Lipovetsky, “o que se busca através dos objetos, é 

menos uma legitimidade e uma diferença social do que uma satisfação privada cada vez mais 

indiferente aos julgamentos dos outros”. (2005, p. 172) 

Lipovetsky também alega que o principal sentimento que permeia a sociedade atual é 

a decepção, compreendendo desde as frustrações pessoais até os desapontamentos 

profissionais. Segundo o autor, “o que gera decepção não é tanto a falta de conforto pessoal, 

mas a desagradável sensação de desconforto público e a contestação do conforto alheio”. 

(Lipovetsky 2007, p. 29) 

Então, em uma sociedade bombardeada pelo discurso publicitário, que promete a 

satisfação de todos os desejos, a decepção surge como o sintoma mais aparente, colocando 

em questionamento o destino em direção ao qual se encaminha a escalada consumista. Ainda 

segundo o autor, o hiperconsumismo desenvolve-se como um substituto da vida que 

almejamos, funciona como um paliativo para os desejos não-realizados de cada pessoa. 

Quanto mais se avolumam os dissabores, os percalços e as frustrações da vida privada, mais 

a febre consumista irrompe a título de lenitivo, de satisfação compensatória, como um 

expediente para ‘reerguer o moral’. Em razão disso, pressagia-se um longo porvir para a 

febre consumista. 

        Os consumidores se tornaram idiossincráticos e não se encaixam em apenas um perfil 

de comportamento, tendendo à hipersegmentação. Do mercado de massa, rumou-se para um 

mercado de nichos, onde a diversidade de gostos e opiniões impera sobre a homogeneização 

destes mesmos fatores. Diferentemente do que acontecia no passado, quando poucos itens 
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eram vendidos em grande quantidade, a ordem que impera no mercado de nichos é a da 

grande diversidade de ofertas, que chamem a atenção de públicos mais específicos. 

Existem muitas diferenças entre o consumidor do passado e o atual e a tabela a seguir 

esboça um comparativo entre alguns conceitos que diferenciam o consumo moderno do pós-

moderno:  

 
CONSUMIDOR MODERNO CONSUMIDOR POS -MODERNO 

Signo de status  Signo de estilo  

Necessidade  Desejo  

Futuro  Presente  

Funcionalidade  Estética  

Fidelidade  Nomadismo  

A Marca  Uma série de marcas  

Realidade  Atmosfera  

Funcional  Lúdico  

Estabilidade  Mutação  

Bulimia  Seletividade  

Interação  Redes  

Seriedade  Ironia  

Essência  Aparência  

Unidade  Pluralidade  

Ou/ou  E/e  

Visão  Tato  

Certeza  Dúvida  

Clareza  Ambigüidade  

         FABRIS, 2003 apud SEMPRINI (2006, p. 71) 

 

Este comparativo reforça o fato de que o consumidor não é estável, e à espera de ser 

apanhado e atingido pelo “golpe” genial publicitário. Os consumidores do século XXI se 

diferenciam dos antigos consumidores por efetuarem um julgamento mais crítico do 

processo de compra. Segundo Lewis e Bridges (2004, p. 16), “os novos consumidores 

verificam rótulos, estudam conteúdos, comparam preços, examinam promessas, ponderam 

opções, fazem perguntas pertinentes e sabem quais são seus direitos legais”. Além disso, este 

novo consumidor é mais “consciente de seu papel como agente transformador da qualidade 

das relações de consumo e como influenciador no comportamento de empresas e 

instituições”. (Samara e Morsch, 2005, p. 244)  
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Devido a uma série de mudanças ocorridas na sociedade a partir das décadas finais do 

século XX, incluindo a já citada revolução digital, o consumidor pós-moderno sofre hoje 

uma crescente escassez de tempo, atenção e confiança. São intolerantes a atrasos e estão 

dispostos a pagar pelo privilégio de não esperar. Processam um grande número de estímulos 

visuais a uma velocidade cada vez maior e ignoram as informações que não são claras. São 

infiéis às marcas e relutam em oferecer confiança incondicional aos fornecedores. (Lewis e 

Bridges, 2004) 

Essas mudanças em relação ao modo de o consumidor lidar com algumas questões, 

são apenas relativas ao próprio ato de comprar. Saímos do tradicional esquema linear, o 

modelo “emissor-mensagem-receptor”, e chegamos a algo mais orgânico, mais participativo, 

mais colaborativo, onde todos se portam de forma diferente. A iniciar pelo consumidor, que 

possui novas formas de relacionamento, de efetuar suas compras e também de lidar com a 

publicidade. 

Durante muitos anos e até recentemente, a publicidade viveu sob o signo da 

segmentação, isto é, consumidores eram divididos por sexo, idade, religião, classe social. 

etc, o que servia de base para pesquisas, tomada de decisão e demais ações midiáticas. Hoje, 

no entanto, esta segmentação parece estar se revelando obsoleta. O comportamento e as 

expectativas dos consumidores cada vez mais podem ser classificados como pessoais, e é 

natural que isso impacte a publicidade. Graças à tecnologia e aos meios digitais, hoje é 

possível falar de formas diferentes e quase individualmente com quem nos interessa. E uma 

grande facilitadora desta realidade é a internet.  

 

2.1 INTERNET E PUBLICIDADE 

 

A internet surgiu no ano de 1969, quando os Estados Unidos da América anunciavam 

a criação da ARPANET, uma rede única que atenderia todas as necessidades das Forças 

Armadas, conectando laboratórios de pesquisas. Castells (2002), diz que esta rede tinha por 

objetivo possibilitar a sobrevivência dos meios de comunicação. Em 1973, foi criado um 

programa para dar origem a protocolos de comunicações universais que possibilitassem aos 

computadores ligados em rede uma comunicação, surgiu então o TCP/IP, um conjunto de 

protocolos que tornou possível essa interação. 

Durante as duas décadas seguintes a 1973, a internet ficou limitada aos ambientes 

acadêmicos e científicos. Somente em 1987 seu uso comercial foi liberado nos EUA e 

durante os anos 90 a rede aumentou seu potencial, sendo utilizada no Brasil apenas em 1995. 
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Devido à sua característica multidisciplinar, a internet passou a fazer parte de diferentes 

setores, sendo uma ferramenta de informação para diversos tipos de uso, passando a integrar 

a criação de produtos e serviços e a participar do relacionamento entre pessoas e 

organizações. Segundo Castells (1999), a internet e a publicidade percorreram caminhos 

distintos até 1993, quando a web iniciou seu processo de emersão como uma plataforma para 

o comércio e divulgação de serviços. O mesmo autor também diz que a publicidade online 

manifestou-se, em sua primeira forma, nos próprios sites de empresas que marcavam 

presença na rede com o propósito de oferecer informações úteis a respeito de seus produtos e 

serviços, na maioria relacionados com a própria informática.  

A publicidade na internet apresenta uma dupla face, pois, embora a web atinja enor-

mes mercados nacionais e internacionais (condição para uma divulgação ampla e massiva), 

ela também permite, adicionalmente, que esforços de publicidade sejam focados, com muita 

precisão, em mercados de segmentos específicos. 

Entretanto, nenhuma outra mídia proporciona com tanta clareza a maior vantagem da 

web: a interatividade. Segundo Lévy (1998), na internet a comunicação acontece de forma 

transversal, ou seja, todos para todos, todos para um e um para um.  

Desta forma, apresenta um poder comunicacional descentralizador e 

desinstitucionalizador, no sentido de não haver uma ideologia predominante controlando a 

rede. Na web, a interação com o consumidor potencial é instantânea. Isso permite que a 

empresa tenha um feedback da efetividade de sua publicidade online; permite saber 

imediatamente o que o visitante pensa sobre a mensagem, produto e serviço anunciados; 

permite iniciar uma transação e receber o pedido do comprador diretamente no site. 

E não é apenas a internet, pois olhando ao redor, é fácil perceber que o nosso mundo 

está cada vez mais repleto de pequenas janelas digitais que chamam e dividem nossa 

atenção. Elas prometem notícias, diversão, recados dos amigos, entre outras coisas. São os 

visores dos celulares, palmtops, computadores, televisão digital, dentre outros. Saber 

interagir com esses aparelhos é fundamental para que se possa extrair deles aquilo que se 

deseja, e essa manipulação interativa já faz parte do cotidiano de milhões de usuários 

espalhados pelo mundo. 

Tal interação representa um dos aspectos marcantes da cultura digital, que é a 

capacidade de relação dos indivíduos com os inúmeros ambientes de informação que o 

cercam. Algumas das ferramentas que proporcionam essa interação são o e-mail marketing e 

o SMS que, quando trabalhados com o objetivo de se obter um resultado imediato, se 
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transforma em uma opção de marketing direto, além de ser uma das formas mais econômicas 

de divulgação. 

 

2.2 MARKETING DIRETO  

 

Marketing direto, segundo Bacon (1996) é o contabilizável, é a propaganda que se 

pode justificar e localizar, que pode ser adaptada para ajustar-se ao orçamento e mudanças 

de metas conforme cada negócio. Segundo o autor, originalmente, marketing direto referia-

se à vendas diretas, como venda pelo correio, mas hoje é usado para realizar muitos 

objetivos de marketing. Ao invés de exibir uma mensagem para um público heterogêneo, 

utilizando por exemplo, cartazes, ele pode atingir pequenos grupos alvos de pessoas ou 

consumidores com mais probabilidade de compra. 

O marketing direto nasceu da necessidade de um contato mais direto com o 

consumidor final, pois atualmente o consumidor tem mais informações sobre os produtos e 

muito mais produtos entre os quais escolher do que em outras épocas. Também, faz suas 

compras de várias maneiras: em centros de compras gigantes, por telefone, em lojas 

especializadas, por catálogos que recebe via postal, por meio de redes que permitem compras 

a domicílio, pelo sistema de compras virtuais da internet. E ainda é bombardeado por 

inúmeras mensagens emitidas por um crescente número de veículos, como a televisão, o 

rádio, as redes online de informática, a internet, os serviços de telefonia como os de fax e 

telemarketing, e as revistas especializadas, dentre outros.  

A base do marketing direto é a informação, que devido aos avanços ocorridos na 

tecnologia durante as últimas décadas, pode ser facilmente armazenada e administrada. Hoje 

é possível formar grandes bancos de dados com informações relevantes sobre os indivíduos, 

ordenando-os por dados similares, e assim obter um real conhecimento individualizado do 

públicoalvo, usuários e consumidores em potencial, para então decidir como chegar até eles. 

Essa opção gerada pela informática trouxe de volta o contato direto, só que agora, 

independente da presença física. 

Além dessa base, a comunicação é outro ponto muito importante do marketing direto. 

Como afirma Bird (2007, p. 130): "se a empresa não usa marketing direto a sua propaganda 

é um monólogo repetitivo, ainda que tenha criatividade e dê leões em Cannes. Mas, se a 

empresa usa um processo de marketing direto, então a sua comunicação é um diálogo, ou 

seja, ela fala às pessoas e ouve essas mesmas pessoas, continuamente.” Portanto, as 

comunicações de marketing direto cumprem duas grandes funções: a de conquistar clientes e 
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a de manter e ativar o relacionamento contínuo com consumidores já conquistados. 

 A expressão "marketing direto", por tradição, é usada para atividades mais ligadas às 

ações de vendas ou captação e a expressão "marketing de relacionamento", para ações mais 

ligadas aos programas de relacionamento ou fidelização do cliente. Mas na realidade, todas 

estas expressões estão intrinsecamente ligadas ao marketing direto. Zeithalm e Bitner (2003) 

por exemplo, dizem que o principal objetivo do marketing de relacionamento é permitir que 

a organização construa uma base sólida de clientes rentáveis, por meio da atração e retenção 

dos principais clientes, fortificando relacionamentos. Já Kotler e Armstrong trazem mais 

uma definição para marketing de relacionamento: 

 
“Marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos 
relacionamentos com os clientes e outros públicos. Cada vez mais, o 
marketing vem transferindo o foco das transações individuais para a 
construção de relacionamentos que contêm valor e redes de ofertas de 
valor”. (1999, p. 397) 
 

Uma das variáveis para um resultado positivo em marketing é a informação. É preciso haver 

dados sobre os clientes e para os clientes. Um bom banco de dados com informações 

importantes, e atualizadas sobre os clientes é a plataforma de qualquer programa de 

marketing de relacionamento. 

 

2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O marketing de relacionamento ou de permissão consiste em receber de alguma 

forma, por parte do consumidor, uma autorização para o envio de mensagens de cunho 

comercial. Isto pode ser feito de diferentes maneiras, seja no momento do cadastro do cliente 

em uma loja, por telefone, por carta convencional, ou até mesmo estimulando-o pelos 

veículos de comunicação, como televisão, jornal e rádio, a visitar determinado site fazer o 

seu cadastro, autorizando o envio de mensagens.  

A partir do momento em que uma empresa possui um banco de dados com clientes 

que deram a permissão, ela terá um grande trunfo, pois terá a demanda do cliente sob seu 

controle, oferecendo produtos e serviços quando o cliente desejar, pois o mínimo que se 

espera por parte da empresa é que durante este relacionamento, ela consiga dados mínimos 

como a data de nascimento, as preferências pessoais, e características comportamentais que 

possam sugerir ofertas especiais individuais a esses clientes. O marketing de permissão é 

provavelmente a principal ferramenta de marketing da atualidade.  
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Godin (2000), diz que o marketing de permissão tem dado provas de ser um dos mais 

eficazes e, por enquanto, só se desenvolve com a vontade e autorização expressa do público-

alvo. Ao contrário do marketing tradicional, que procura atenção pela publicidade, o 

marketing de permissão tenta, como diz o mesmo autor, transformar estranhos em amigos e 

amigos em consumidores. 

Outro ponto fundamental que Godin (2000) aponta, é que o marketing de permissão 

está ligado à confiança, pois, segundo o autor, não há venda na ausência desta. Com a 

confiança e experiências positivas, é possível gerar conhecimento e familiaridade entre a 

empresa e o consumidor, e ainda diminuir o número de opções de compra (restrições à 

concorrência). Entende-se então, que o marketing de permissão pressupõe uma troca de 

informações entre as partes envolvidas nesse processo, para que se torne mais pessoal e se 

tenha liberdade para a interação de forma conveniente para o cliente, de modo que se torne 

benéfica para ambos. 

As características do marketing de permissão, segundo o mesmo autor são: a 

antecipação (já que as pessoas esperam que se ofereça o produto a ela); indivualização, 

pois as mensagens e contatos são feitos de forma personalizada para cada necessidade e 

desejo do consumidor, relevância, já que o marketing e a mensagem têm que dizer algo que 

o consumidor esteja interessado em saber; frequência, porque deve ser executado de forma 

que o consumidor sinta sempre a presença da marca; mensurabilidade, pois é possível 

acompanhar a evolução dos clientes (frequência de compras) e a entrada dos novos clientes 

(por meio de controle do banco de dados) e ainda, a escolha do target2, pois há a 

possibilidade de focar em quem enviar a campanha. 

O marketing digital 3 é uma das principais formas de se fazer marketing de permissão. 

Dados como os divulgados em 2008 pela Consultoria em web WBI Brasil, mostram o 

resultado da terceira edição da pesquisa “O uso do e-mail marketing nas corporações 

brasileiras”, realizada pela própria consultoria. De acordo com os dados, as empresas que 

desenvolvem ações via email marketing representaram 64,5% do total de respostas em 2007, 

um incremento de 24,46% se comparado ao índice de 51,82% apurado na pesquisa de 2003. 

Apenas 12,5% das empresas entrevistadas não desenvolveram nenhuma campanha de email 

marketing em 2007. A pesquisa também mostrou que caiu a resistência à utilização da 

                                                
2 Target significa, literalmente, alvo. No jargão mercadológico é usado como "público-alvo". 
3 Ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da Internet e da telefonia celular para divulgar 
e vender produtos, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos. 
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ferramenta. Em 2007, 25,9% das corporações não pretendiam investir em soluções de email 

marketing quando em 2003 essa posição abrangeu 40,68% das respostas.  

De acordo com a mesma fonte, em 2007, 54,40% das empresas consultadas disseram 

possuir ferramenta de e-mail marketing, um incremento de 108% sobre 2003, quando apenas 

26,12% das corporações possuíam a ferramenta.  

  Uma outra pesquisa realizada pela consultoria norteamerciana The McKinsey 

Quarterly, publicada em 2007 em seu site, informa que o e-mail marketing é a ferramenta 

mais utilizada por campanhas publicitárias nos EUA, com adesão de 83%.  

Apesar dos dados promissores, alguns profissionais não estão prestando atenção nas 

vantagens que o e-mail marketing tem para oferecer, pois “as empresas utilizam as mesmas 

táticas usadas na mídia impressa, newsletters, etc, ao invés de tirarem vantagem das 

características que fazem o e-mail ser a maior ferramenta de marketing da história”, diz 

Chris Baggott (2008), co-fundador do provedor de serviços de e-mail, ExactTarget. Segundo 

ele, algumas empresas estão preferindo ganhar uma pequena quantia hoje a fazer algum 

esforço para lucrar muito mais amanhã, pois se um cliente passar a enxergar as mensagens 

enviadas como irrelevantes e parar de abri-las, a empresa nunca mais conseguirá alcançar 

esse cliente e obter um relacionamento com ele.  

Na abordagem feita por Reedy (2001), as ferramentas de marketing online, como o e-

mail, representam importantes recursos utilizados como mecanismos para uma melhor 

eficácia dos resultados do planejamento de marketing. Mas é importante frisar que somente 

este recurso não garante à organização um sucesso absoluto. O objetivo principal de uma 

mensagem de e-mail marketing não é atender às massas, mas sim às necessidades 

individuais dos destinatários. Assim, não adianta mandar o e-mail para quem não quer 

receber, pois a pessoa pode repudiar a iniciativa. A mensagem pode até ter como objetivo 

atingir um milhão de pessoas, mas precisa estar adequada às características desse um milhão 

de pessoas. Segundo Rogers (2004), as empresas precisam compreender que a vantagem 

competitiva virá da busca e do entendimento que se tem sobre o cliente.  

É bastante provável que venha a gerar péssimos resultados, se a mídia digital for 

utilizada de forma desorganizada, como por exemplo, fazendo uso do spam, ou seja, o mau 

uso do e-mail marketing. E isso se aplica a todo tipo de mídia, se forem enviadas mensagens 

que não interessam ao consumido, isso acabará resultando em um feedback negativo para a 

empresa.  
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2.4 SPAM 

 

Segundo Bruner (1998), as definições de spam variam um pouco e, assim como 

acontece com a publicidade de mala direta, o que é considerado spam para uma pessoa é 

considerado uma informação útil para outra. Em termos de Usenet4, porém é definido como 

uma mensagem publicitária comercial ultrajante, especialmente quando enviada para muitos 

grupos de indivíduos tendo pouca consideração em relação aos gostos pessoais e perfis. 

A maneira mais comum, e obviamente a mais barata que os spammers5 utilizam para 

propagar suas mensagens é a técnica de convencimento dos usuários de e-mail. Mensagens 

com fundo apelativo acabam convencendo pelo menos uma pequena parte dos usuários alvo, 

e desta forma os mesmos tornam-se multiplicadores desta “praga eletrônica”. 

À primeira vista, o spam até pode parecer uma boa estratégia. Com pouco ou nenhum 

conhecimento de programação, pode-se facilmente copiar uma mensagem para milhares de 

grupos com um custo aparentemente zero. Porém, existe sim um custo, pois existirão tantas 

mensagens rancorosas que os servidores de quem envia esse tipo de mensagem, podem 

entrar em pane. Portando, spam é bastante diferente de e-mail marketing, pois este trabalha 

com a estratégia de marketing direto com ações e táticas específicas para cada situação. 

 

2.5 E-MAIL MARKETING 

 

O e-mail surgiu em 1971 e seu criador foi Ray Tomlinson, que enviou sua primeira 

mensagem. Ele criou o SNDMSG 6para transmissão do e-mail e o readmail para a leitura ou 

recepção do mesmo. O programa permite o envio e recebimento de mensagens através de um 

endereço e sua aplicação reflete na possibilidade de interação entre as pessoas através da 

internet.  

O contexto do e-mail baseia-se numa comunicação de textos, na qual não é necessário 

estar frente a frente durante o diálogo, que acontece de forma rápida. Atualmente o e-mail é 

considerado uma das principais ferramentas de comunicação para o intercâmbio de 

mensagens em nível local, nacional e internacional, e vem consolidando as relações 

                                                
4 Segundo o site www.faqs.org, usenet (do inglês Unix User Network) é um meio de comunicação onde usuários 
postam mensagens de texto (chamadas de "artigos") em fóruns que são agrupados por assunto (chamados de 
newsgroups ou grupos de notícias). 
5 Segundo o site www.faqs.org, usuários da internet, que fazem spam. 
6 Software criado por Ray Tom Linson, um dos engenheiros da empresa norte-americana BBN Technologies, 
que permitia a transferência de arquivos junto com pequenas mensagens de texto. O mesmo engenheiro criou o 
símbolo @, que foi usado no primeiro e-mail enviado por ele. (Paiva, 2004) 
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comunicativas de maneira simples, prática e econômica. Para definir esse gênero, Paiva diz 

que o e-mail é:  
“um gênero eletrônico escrito, com características típicas de memorando, 
bilhete, carta, conversa face a face e telefônica, cuja representação adquire 
ora a forma de monólogo ora de diálogo e que se distingue de outros tipos 
de mensagens devido a características bastante peculiares de seu meio de 
transmissão, em especial a velocidade e a sincronia na comunicação entre 
usuários de computadores”. (2004, p. 77-78) 

 

No seu mais simples significado, o e-mail tornou-se um dos meios de comunicação mais 

utilizado atualmente, pois é um veiculo de resposta rápida, que pode ser utilizado tanto para 

um pedido de venda, como para oferecer informações. 

O e-mail foi além da simples troca de mensagens; o grande uso por parte das pessoas, 

fez com que as organizações utilizassem e direcionassem sua função para, por exemplo, a 

publicidade. É cada vez mais abrangente a sua utilização para divulgação de produtos, 

serviços e programas de relacionamento. Algumas companhias já adotaram seu uso, devido 

ao e-mail possuir baixo custo para o envio de mensagens e ser muito flexível para chegar a 

indivíduos ou a grupos. 

Segundo Reddy (2001), o e-mail proporciona comunicações eficientes na criação de 

listas de malas diretas; dessa maneira, uma única mensagem poderá ser enviada para vários 

endereços simultaneamente. O autor ainda faz referências ao e-mail marketing, que também 

pode ser chamado de newsletter, sendo definido como uma aplicação do correio eletrônico, 

muito usado para a disseminação de vários tipos de informações e consiste em um boletim 

informativo utilizado por muitas empresas que visam manter seus clientes informados e ao 

mesmo tempo, permite manter um contato com o consumidor. Diferentemente do spam (que 

são mensagens indesejadas), o e-mail marketing possui o consentimento do indivíduo que 

vai receber a mensagem, podendo ser explícito, quando ele mesmo opta por receber, ou 

implícito, caracterizado por uma relação evidente entre as partes. 

O e-mail marketing tem uma série de vantagens, como por exemplo, a pró-atividade, 

pois ao invés de esperar o interesse do cliente, a empresa pode encontrá-lo, e a 

interatividade, já que o cliente interage com a mensagem. Mas talvez o seu principal 

benefício seja a segmentação, pois é possível direcionar a mensagem por características 

como por exemplo, sexo, faixa etária e cidade. Além disso, a mensagem pode ser facilmente 

personalizada com informações sobre o cliente.  

Caso seja usado de forma equilibrada, Brady (1998), diz que o e-mail se concretizará 

cada vez mais como uma nova e importante ferramenta de marketing, capaz de criar 
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importantes vantagens, como maior velocidade, impacto e flexibilidade no envio de 

informações e mais interatividade entre a empresa e seus clientes e consumidores. 

O e-mail marketing, segundo Wagner (2008), é um meio legítimo de divulgação que a 

internet disponibilizou para qualquer empresa ou pessoa física, e ainda é um meio poderoso 

e democrático. Por isto, percebe-se que o e-mail marketing é uma boa ferramenta para 

estreitar e profissionalizar o relacionamento entre empresas e clientes. No entanto, outro 

meio de comunicação digital parece estar tendo bastante eficácia em determinados 

segmentos: o celular, mais especificamente o serviço de SMS. 

 

2.5 O SMS COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 

 

A mídia móvel, ou mobile marketing, segundo Murphy ET AL (2004), é o uso do 

celular para entregar conteúdo ao consumidor, seja como uma das partes de um plano de 

midia anunciante ou como uma ação isolada.  

Conforme o mesmo autor, o mobile marketing é muito recente e representa uma 

promissora oportunidade criada devido ao surgimento e ao aumento da adoção de aparelhos 

móveis. Também, o mobile marketing pode ser definido como ações de marketing que 

utilizam o canal móvel. 

 O potencial do mobile marketing como mídia se justifica pela necessidade de 

mobilidade e interatividade do indivíduo, que cada vez mais realiza suas atividades do dia-a-

dia de maneira dinâmica, seja para acessar a internet, controlar sua conta bancária, 

relacionar-se, escutar música, tirar fotos, entre outras. 

Haig (2002), indica que a característica que torna essa mídia móvel atraente para o 

marketing, é o valor, já que o custo de transmissão de dados é mais barato que as ligações de 

voz. As campanhas de SMS marketing tendem a ter melhor custo-benefício quando 

comparada à outras mídias, e além disso, a conveniência é outro fator chave muito 

importante, pois o celular permite que texto, vídeo e som possam ser recebidos e enviados de 

qualquer lugar, a qualquer hora. Outra característica bastante importante é a privacidade, já 

que os dados recebidos através do celular se mantêm privados, mesmo quando recebidos em 

um lugar público, e por fim, a ubiquidade, ou seja, a quantidade de celulares existentes no 

mundo possibilita que se chegue a qualquer tipo de perfil ou consumidor. 

Ainda, os telefones celulares aumentam as características do e-commerce (compras e 

serviços via internet) que são: a independência de localização e a onipresença.  
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Os autores apontam ainda a importância do marketing de relacionamento para este 

fato, apontando as suas premissas, que possibilitam as empresas atingirem de forma 

personalizada cada consumidor, sob a forma de mensagens e ofertas. Ele tem também um 

papel central dentro do CRM (Customer Relashionship Management), 7permitindo a 

comunicação um-a-um e de massa. 

As campanhas de mobile marketing no mundo segundo Haig (2002), utilizam 

basicamente quatro tipos de tecnologias para entregar dados, que são: SMS: O serviço de 

mensagens curtas de texto ou, originalmente, Short Message Service, que é uma ferramenta 

de comunicação presente na maioria dos celulares e por isso mais utilizada. Também pode 

ser inserido o MMS, (Multimedia Message Service), que proporciona também o tráfego de 

imagens, vídeos e sons entre celulares. Ainda existe a WAP: tecnologia que permite a 

inserção de páginas, banners e hiperlinks nos sites WAP.8, e a Bluetooth; tecnologia que 

permite que dois mais aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, etc) estabeleçam uma 

conexão sem fio e troquem dados entre eles.    

 É provável que dentre as tecnologias utilizadas pelo mobile marketing, aquela que 

tem maior destaque junto aos usuários de telefonia móvel seja o SMS. Este meio tem como 

principal objetivo transmitir informações em forma de textos, com 160 caracteres em uma 

fração de segundos. Este limite de 160 caracteres não é absoluto e os tamanhos máximos 

variam de rede para rede, de aparelho para aparelho e de operadora para operadora.   

 O serviço de SMS é dividido em três modalidades, classificadas segundo a sua 

origem e tarifação: o SMS Corporativo ou Mobile Terminated (MT) é originado pelo 

aplicativo dentro da empresa para os usuários que deram permissão específica para recebê-

los. Neste caso, a empresa assume os custos de envio do SMS e as mensagens não podem ser 

respondidas. Já o SMS Interativo ou Mobile Originated (MO) é originado a partir do 

usuário para um número predefinido com uma finalidade específica. O usuário arca com os 

custos da mensagem e há a possibilidade de resposta e interação.O SMS Premium, por sua 

vez, é um aprimoramento do SMS-MO, onde é criado um único número, chamado de Large 

Account (LA) ou Short Code. Ele tem um único preço, definido em comum para todas as 

operadoras e o usuário arca com o custo da mensagem enviada. 

  Essas mensagens de texto apareceram em meados da década de 1990, mas foi 

somente em 1998 que esta tecnologia segundo Areskoung e Engstrom (2002) ‘explodiu’ 
                                                
7 De acordo com o site Gartner Group apud Peppers and Rogers Group (2000), o “CRM é uma estratégia de 
negócio voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma 
empresa”. 
8 Tecnologia que permite o acesso à internet através de aparelhos portáteis como celulares. 
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com o envio de 40 milhões de mensagens de texto naquele ano. O crescimento foi tão rápido 

que segundo a mesma fonte, em 2001, o número de envio de mensagens de texto já superava 

um bilhão. E hoje esse número cresce diariamente. 

 A simplicidade, comodidade, privacidade e o imediatismo são algumas das 

características que tornaram este serviço umas das principais fontes de receitas para as 

operadoras e um dos mais populares junto ao consumidor de telefonia móvel, sobretudo 

junto ao público jovem, que adotou e popularizou o SMS como canal de comunicação. Haig 

(2002) aponta que as principais vantagens do SMS, como ferramenta de comunicação, são: 

alta interação, resposta rápida, integração ao mix de comunicação, urgência, marketing viral9 

e personalização. 

 Além disso, o SMS é mais discreto que uma ligação de voz, fazendo com que ele 

seja o meio ideal de comunicação quando não se quer que o conteúdo da comunicação seja 

compartilhado com terceiros. Normalmente se gasta menos tempo para enviar mensagem de 

texto do que para fazer uma ligação telefônica ou enviar um email.  

 O SMS pode ser um canal de resposta direta entre uma empresa e o consumidor 

final e vice-versa. Isto permite que as empresas aumentem o seu nível de interação e 

escolham o melhor lugar e horário para entregar uma mensagem mercadológica, 

maximizando assim, o impacto das suas ações de comunicação integrada. Atualmente, essa 

mídia é mais efetiva e utilizada pelo mercado de forma integrada a outros meios, mas 

também pode ser utilizada de forma isolada e alcançar bons resultados, devido a 

aceitabilidade desse tipo de mensagem ser alto. Conforme dados de uma pesquisa global 

presente no site SMS Office (2007): 94% das mensagens são lidas e 23% encaminhadas para 

um contato. 

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel (2008), com 2.815.604 

novas habilitações na telefonia celular, em maio de 2008 registrou crescimento de 2,20%. 

Estes números mostram um mercado em franca expansão. E este cenário deve mudar ainda 

mais nos próximos anos; por isso, a busca por soluções que unam publicidade com 

mobilidade e abram novas oportunidades de negócios movimenta seminários, debates e 

eventos sobre mídia e publicidade nos últimos meses, tanto aqui quanto no exterior.   

Nos EUA, o uso do SMS é um mercado crescente. Segundo, Ribeiro (2008), lá 

também já está difundida a propaganda que chega ao celular no exato momento em que seu 

                                                
9 O marketing viral e a publicidade viral referem-se a técnicas de marketing que tentam explorar redes sociais 
pré-existentes para produzir aumentos exponenciais em conhecimento de marca, com processos similares a 
extensão de uma epidemia. Sterne (2000) 
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proprietário transita em um determinado endereço, com o anúncio de que nas redondezas há 

um restaurante, ou um cabeleireiro que talvez lhe interesse. Outra ação simples, que requer 

apenas a disponibilidade de Bluetooth, dá a possibilidade de baixar notícias ou músicas por 

meio do recurso de sincronização, bastando o dono do celular parar em frente a um  telão ou 

outdoor que faça transmissões e aproximar o aparelho.  Tanto o e-mail marketing, quanto o 

SMS são interessantes maneiras de praticar o marketing direto, pelas possibilidades de 

entretenimento, construção de diálogos ou interação para alcançar o consumidor. 

 

2.6 O CELULAR E AS NOVAS OPORTUNIDADES DE MIDIA 

 

 Estamos diante de um tsunami de oportunidades de novas ações em comunicação e 

mobilidade. Toda semana os institutos de pesquisas internacionais divulgam dados otimistas 

sobre o crescimento do mercado de mobile marketing. Dados do Instituto de Pesquisa 

Visiongain Market Research (2009) por exemplo, projetam um crescimento nas receitas 

vindas de ações de mobile marketing de US$ 255 milhões em 2005 para US$ 1 bilhão em 

2009”, ressaltou em artigo para o site  webinsider (2009), Eduardo Lins, diretor da Mobile.  

Outro dado importante é que, segundo pesquisa do Ibope (2008), o celular tem uma 

grande penetração também nas classes B e C, e como a classe C tem mudado drasticamente 

seus hábitos de consumo e está no topo das estratégias de grandes empresas que escolhem 

este veiculo de comunicação. 

Com o aumento da renda e do emprego, crédito em ascensão (com prazos longos e 

juros menores) e programas sociais, essa camada passou, segundo a mesma fonte, de 36% 

em 2006 para 46% em 2007, ou seja, 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza e passaram 

a integrar a classe que hoje consome mais de R$ 410 bilhões. 

No contexto de ações promocionais mobile, vale dizer que o celular é um objeto que 

sempre acompanha seu dono, pode ser uma ferramenta para atingi-lo próximo do ponto de 

venda e em momento de compra. A internet como um todo é um meio muito utilizado para a 

divulgação de campanhas, promoções, filmes, etc, mas não está 24 horas ao lado do 

consumidor como o celular está. A partir disso, o mobile marketing possibilita a realização 

de ações de comunicação em tempo real, como: promoções, sorteios, quiz interativos e muito 

mais. 

Assim, pode-se dizer que mobile marketing é uma nova mídia que traz excelentes 

resultados quando utilizada de forma consciente. É um canal de relacionamento online e 

deve se basear na permissão dos clientes para iniciar o diálogo. Porém, o mercado 
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publicitário brasileiro ainda está despertando para o potencial que o celular tem enquanto 

meio de comunicação, pois ainda são poucos os cases. 

Parece que o Brasil ainda não utiliza o que existe de mais avançado em mídia para 

celular. Percebe-se que apesar do grande potencial das mídias digitais e interativas, o 

mercado nacional está muito amarrado em algumas máximas comerciais: a comissão das 

agências sobre veiculação de mídias tradicionais, o status recebido na premiação de vídeos 

publicitários e a falta de conhecimento dos profissionais de publicidade e propaganda. Os 

setores de atendimento e planejamento das agências parecem não trabalhar de forma 

integrada o suficiente para convencer o cliente de que as mídias digitais e interativas têm um 

grande poder de explosão da marca. 

A internet no celular também é uma coisa que tem avançado bastante, mas ainda é 

uma realidade para poucos brasileiros, pois ainda é muito caro acessar a internet pelo celular. 

Segundo o site br-net.org (2009) a maioria das operadoras brasileiras cobram cerca de R$ 6 

por megabyte, o que pode ser considerado bastante inacessível, mas a tendência é que esta 

realidade mude. 

 

3. PERFIL E TENDÊNCIA DOS CONSUMIDORES ATUAIS  

 

Em meados da década de 90, estudos já sinalizavam que uma força advinda do 

consumidor estava dando início à era do cliente. Segundo Bretzke (1992), na era do cliente, 

os consumidores querem voltar a serem clientes para serem tratados como indivíduos, com 

suas necessidades entendidas e atendidas individualmente. Tratava-se de um momento de 

transição do marketing tradicional para o marketing de relacionamento, que demanda um 

conhecimento muito mais profundo e pontual dos determinantes do comportamento do 

cliente e do seu processo de compra.  

O termo cliente para Kotler (2000) e para Sheth, Mittal e Newman (2001), designa um 

indivíduo, ou unidade organizacional que desempenha um papel no processo de troca ou 

transação com uma empresa ou organização. Aqueles que assumem diferentes papéis no 

processo de compra, como o especificador, o influenciador, o comprador, o pagante, o 

usuário ou aquele que consome o produto são considerados clientes.  

 O cliente pode ser tanto potencial como atual, por isto, é importante especificar a 

tipologia dos clientes de acordo com o estágio, a intensidade do relacionamento e o 

envolvimento com a marca.  
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 Para Kossen (1982), o relacionamento de uma pessoa ou empresa se inicia muito 

antes do acionamento da força de vendas, na ida a uma loja ou do clique na internet para 

efetuar a compra. De acordo com o volume de informações, o potencial de compra e 

predisposição do cliente à compra, a tipologia para o cliente potencial pode ser: suspect, que 

são pessoas ou empresas consideradas possíveis compradores do produto ou serviço, seu 

perfil é determinado na segmentação de mercado. Há ainda, os propects, caracterizados por 

pessoas ou empresas que podem se beneficiar do produto ou serviço e tem potencial 

financeiro e o poder de decisão para a compra. E por fim, o prospect qualificado, que surge 

quando se inicia o processo de relacionamento com o prospect e este manifesta algum tipo 

de interesse na empresa, quer solicitando literatura, assistindo a um seminário, pedindo a 

visita do vendedor, cadastrando-se no site ou indo à loja. 

           Por outro lado, Considine (1990) considera a lealdade a principal variável para a 

classificação do cliente. Para ele a lealdade é a atitude favorável à marca, enquanto Kotler 

(2000) a define como sendo a repetição de compra. Considine (1990) analisou o 

comportamento do cliente por meio da construção do relacionamento e concluiu que existem 

níveis de lealdade que são percorridos numa dada sequência, que ele denominou de escala de 

lealdade, conforme demonstrado na figura abaixo. 

 

   
Considine (1990) 

 

Os clientes prováveis são considerados possíveis compradores do produto ou serviço. 

Clientes potenciais são pessoas ou empresas que podem se tornar clientes do produto ou 

serviço, tendo manifestado predisposição de compra, ou sobre as quais existem informações 

Tempo 

Lealdade 

Clientes prováveis 

Clientes potenciais 

Experimentadores 

Clientes fiéis 

Repetidores 

Advogados da marca 
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suficientes no banco de dados para determinar estatisticamente uma propensão de compra. Já 

os experimentadores são clientes que realizam a primeira compra. 

 Clientes fiéis, por sua vez, são os clientes que estão satisfeitos, têm atitude favorável 

em relação à marca, repetem a compra, mas não concentram a maioria do volume 

comprando naquela marca específica, enquanto que os repetidores são os clientes que 

concentram a maior parte das compras do produto ou serviço em determinada marca. 

 No topo da escala, estão os advogados da marca, clientes que, além, de repetirem a 

compra, têm um alto envolvimento emocional com a marca e indicam o produto ou serviço a 

outras pessoas ou empresas. Este aspecto é para McKenna (1991), um dos principais 

benefícios do marketing de relacionamento, denominado de efeito boca a boca, o fenômeno 

em que os clientes promovem a marca e geram vendas adicionais indicando para outros 

consumidores. 

 

3.1 CONSUMIDOR JOVEM 

 

O mercado jovem representa um segmento de mercado com grande potencial de 

consumo, cujas características comportamentais estão em constante evolução. A população 

jovem brasileira é grande, representando um mercado atrativo para as empresas. Ao entender 

as características dos consumidores jovens é possível traçar estratégias de marketing para 

capturar as oportunidades desse mercado. 

Segundo o portal da Revista Exame (2009), as empresas que se comunicam bem com 

o público jovem são daquelas que sabem aproveitar o potencial da internet. Porém, segundo 

a mesma fonte, existe uma diferença crucial entre reconhecer a importância de uma 

estratégia digital de comunicação e fazer isso bem feito, pois para cativar os jovens na 

internet, é preciso conhecer linguagens e recursos específicos que vão além da simples 

adaptação de um anúncio de TV ao YouTube. 

Há uma nova revolução acontecendo a partir do desenvolvimento das Novas 

Tecnologias de Comunicação e Informação (NTCIs), de caráter ainda difuso e talvez ainda 

incompreendido em sua totalidade. Mas essas NTCIs permitirão a criação de novas mídias, 

até pouco tempo inimagináveis, com profundos impactos sobre os comportamentos sociais, 

especialmente no que diz respeito à juventude brasileira. 

Se os séculos anteriores trouxeram suas inovações, a criação dos tipos móveis de 

Johann Gutemberg (século XV); a máquina a vapor, de James Watt (século XVIII); o 

telégrafo e o telefone no século XIX e, finalmente, o rádio, o cinema e a televisão no século 
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XX, somente para citar algumas, a virada do século XX para XXI fez surgir uma nova gama 

de possibilidades midiáticas, que por sua vez mudaram as relações humanas e os hábitos de 

consumo da sociedade como um todo. 

Especialmente para as gerações mais jovens, que nasceram à frente de movimentos, 

sons e imagens imanados de computadores, videogames, celulares, conexão de internet via 

banda larga, e-mails, entre outros, a velocidade e a instantaneidade da informação fizeram 

surgir canais alternativos, compostos por novas linguagens comunicacionais, marcadas por 

um discurso fragmentado. Trata-se de novos hábitos trazidos pela pós-modernidade, numa 

vida permeada por grandes avanços tecnológicos, que exige respostas cada vez mais rápidas, 

mas também interrompida pelo estresse e pela angústia do excesso de informações – o 

comportamento denominado psiconomadismo, que pode ser definido como uma ânsia e 

tentativa de experimentar tudo, no menor tempo possível, sem se prender a crenças ou 

estilos.  

Uma pesquisa realizada pela MTV (Music Television) Brasil10 entre outubro e 

dezembro de 2004, intitulada Dossiê Universo Jovem, traz interessantes registros 

comportamentais do jovem brasileiro no início do século XXI, buscando identificar os 

hábitos do consumo do jovem brasileiro e sua adesão à programação da emissora. Na 

pesquisa constatou-se o seguinte perfil: possuem, em média, 23 anos; 50% estudam e 57% 

trabalham; 6% pertencem à classe A, 36% pertencem à classe B e 58% pertencem à classe C 
11. Também diz que as classes A, B e C representam 54% da população brasileira, 

sinalizando que o diferencial percentual está para além das classes D; Além destas 

características sócio-econômicas, 23% dos jovens estão casados e/ou vivem com 

companheiro, sendo que na classe A esse número cai para 7%.  

A pesquisa identificou ainda, que a comunicação dos jovens ganhou novas 

linguagens, trazidas especialmente pela internet e pelo uso dos celulares. É aí que se reúnem 

os blogs, as mensagens trocadas via Messenger (MSN) e os e-mails, as sociedades virtuais 

estabelecidas em redes, como é o caso do fenômeno mundial Orkut, além das mensagens de 

texto via celulares. O que se percebe, a partir destas informações, é que as NTCIs mudaram a 

forma de comunicação e impactaram novos comportamentos, criando uma nova geração 

habituada às novas mídias. O mapa de percepção sobre os meios de comunicação demonstra 
                                                
10 A pesquisa Dossiê Universo Jovem foi realizada pela MTV entre outubro e dezembro de 2004. Em sua fase 
quantitativa, entrevistou 2.359 homens e mulheres, entre 15 e 30 anos, residentes em São Paulo capital, São 
Paulo interior, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Sua fase qualitativa foi 
composta por 19 grupos de 50 entrevistas em profundidade, com o mesmo perfil de público, agregando alguns 
pais, educadores, escritores e formadores de opinião em diferentes áreas profissionais. 
11 Classe C (26% à C+ e 32% à C-). 
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que a TV é o meio mais próximo das pessoas desta geração, considerado indispensável e o 

meio que mais diverte; a internet é o meio que tem o melhor conteúdo informativo e o jeito 

mais gostoso de ficar informado; o rádio e o celular aparecem como companheiros; as 

revistas e os jornais são os meios menos atraentes e que segundo os entrevistados, devem ser 

cada vez menos usados. 

Pelos padrões de pensamento e comportamento, o Dossiê Universo Jovem criou 

alguns perfis para este jovem brasileiro, aglutinando-o em seis diferentes maneiras de ser e 

pensar: Perfil 1 – Antenas do tempo: modernos, antenados, liberais e liberados a novas 

experiências; Perfil 2 – Novas posturas: politicamente corretos, com comportamento pouco 

arrojado e com “mais conteúdo”; Perfil 3 – Sonhando com as alturas e lutando nas bases: 

sentindo-se apenas “mais ou menos” felizes; Perfil 4 – Vivendo intensamente: mais 

vaidosos e ambiciosos, preocupados com a intensa busca pela diversão; Perfil 5 – 

Arranhados pela vida: aqueles que sofrem pela falta de condições financeiras; porém, é o 

que mais critica sua própria geração. Perfil 6 – Solidários: conscientes, conservadores e 

mais “moralistas”. 

Em pelo menos dois dos seis perfis traçados na pesquisa é possível destacar alguns 

valores próprios aos elementos de cidadania, permeado por valores comunitários, que 

apareceram explicitados pelos comportamentos “politicamente correto” (perfil 2) e 

“solidários e conscientes” (perfil 6), o que sinaliza tendências comportamentais largamente 

exercidas pela juventude ainda no início do século XXI. Estes aspectos são marcadores 

fortes de diferença entre a sociedade moderna e a pós-moderna, na qual se torna impossível 

negar que existe uma dinâmica de consumo diferente. Essa pesquisa demonstra que as 

mudanças ocorridas a partir da Revolução Digital do final do século XX – destacando-se, 

entre elas, o surgimento e a expansão global da internet – transformaram não apenas a forma 

como as pessoas se comunicam e interagem entre si, mas também o modo como os 

indivíduos consomem e  se relacionam com as empresas e suas marcas. 

 

3.2 O CONSUMIDOR JOVEM E AS NOVAS MÍDIAS 

 

A atualidade é marcada pela interatividade das pessoas com os recursos multimídia, 

tanto que a revista Exame, em recente matéria de capa de autoria de Ricardo Cesar, 

denominou os jovens de hoje como sendo a geração digital, ele diz que 
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“para a maioria dos pais, a tecnologia é apenas um complemento de sua 
vida, mas, na maior parte do tempo, as tarefas e as interações do dia-a-dia 
são feitas pelo bom e velho telefone fixo ou, melhor ainda, pessoalmente. 
Para os adolescentes, essa separação entre o real e o virtual é imperceptível. 
Eles nasceram e cresceram na rede – e, mais importante, em rede. [...] Para a 
geração digital, sem celular, comunidades online ou blogs não há vida. 
(2006, p. 24) 

 

Vivendo em meio a internet, celulares, mp3 e mp4 players, estes jovens começam a 

esboçar como segundo a mesma fonte, será o consumidor de amanhã: tem infinitas opções 

de entretenimento eletrônico [e digital], com controle individual sobre o que assistirá e 

quando. Encontra programas mais adequados a seu gosto — muitas vezes, esse conteúdo é 

doméstico, produzido por ‘gente como a gente’. Divide sua atenção entre os veículos 

tradicionais e blogs, fotologs, podcasts e videoblogs. Interage com as grandes marcas de 

maneira voluntária, buscando sua publicidade preferida na internet e deseja ser único, 

mostrando isso através da participação de comunidades e da criação da sua “marca” online. 

Por isto, dentro deste cenário, a publicidade deve se adaptar, conseguindo novas 

formas de atingir esses consumidores cada vez mais presentes nos meios digitais Para os 

jovens que nasceram durante a década de 1980, o telefone celular, o videogame, o 

videocassete e o computador sempre estiveram presentes em sua vida. 

Ao se fazer uma comparação entre os jovens e a população em geral, constata-se que  

no Brasil 22% dos jovens têm computador (contra 16% da população) e 37% dos jovens 

acessam a internet com regularidade (contra 22% da população). Mais da metade dos 

adolescentes brasileiros sabe usar um computador, sendo que 49% o utilizam regularmente 

na escola. (Veja, 2007) 

Parece que a internet tem importância na rotina diária dos jovens, talvez um dos 

motivos seja devido ao fato de que o ambiente da internet é caracterizado pelas alternativas 

de formatos e facilidade de navegação, além de diversos conteúdos (desde músicas até 

notícias internacionais).  

Segundo um estudo realizado pela agência de comunicação JWT (2009) e disponível 

no portal HSM Global, em meio à crise econômica mundial, jovens entre 18 e 29 anos 

estariam dispostos a abrir mão de algumas despesas do dia-a-dia, mas se mostram relutantes 

quando o assunto é renunciar às ferramentas que os mantêm conectados a seus grupos, como 

o celular e a internet. A maioria dos adolescentes fica hesitante em abdicar da sua conexão 

com internet ou celular (92% e 80%, respectivamente). 
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É visível que a internet oferece uma infinidade de possibilidades. De clique em clique, 

é possível acumular endereços, imagens e textos que se sucedem de forma ininterrupta. Um 

outro estudo fomenta algumas das tendências apontadas no dossiê universo jovem MTV, a 

Revista Veja divulgou (2009) uma pesquisa que também ilustra o perfil dos jovens dos dias 

atuais. Durante dois meses, a publicação entrevistou estudantes, pais, psicólogos e 

educadores para identificar os hábitos e comportamentos que formam o jovem da era digital. 

Segundo o levantamento, este público gasta, diariamente, 3 horas e 40 minutos navegando 

na internet, em menos de três anos, o índice de jovens brasileiros que acessam a web passou 

de 66% (em 2005), para 86% (em 2008). Por seu caráter democrático, descentralizado e 

dinâmico, é a mídia que mais atrai os jovens e, desta forma, não pode ser ignorada. 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A internet ainda é palco de muitas discussões, e, quanto mais se usa suas facilidades 

Tecnológicas, mais se descobre suas vantagens e limitações. Todos precisam aprender 

muito, especialmente a respeito de legislação, ética, direitos autorais, defesa do consumidor, 

invasores virtuais e credibilidade de informações. Mesmo assim, entre vantagens e 

desvantagens há necessidade de conhecermos melhor que mudanças a internet trouxe à 

sociedade especialmente aos jovens. Este trabalho, abordando a percepção dos jovens quanto 

ao uso do SMS e do e-mail marketing, duas ferramentas de mídia digital, visa conhecer um 

pouco mais sobre a internet como instrumento de comunicação nesta sociedade em constante 

transformação. Mas a questão principal é saber se os jovens percebem, notam e interagem 

com a publicidade recebida por meio desses dois instrumentos de comunicação, pois este é o 

meio utilizado por eles para conversar, se relacionar, criar comunidades, grupos, entre outras 

ações. 

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

O estudo foi do tipo exploratório. De acordo com Rudio (1982), Good e Hatt (1977), 

Marconi, Lakatos (1982) e Gil (2006) a pesquisa é exploratória quando exige do 

pesquisador, em um primeiro momento, a familiarização com a realidade investigada.  

A pesquisa exploratória compreende um processo de investigação flexível, não 

totalmente estruturado, não-probabilístico, com amostragem e com o propósito de 
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proporcionar a compreensão e/ou a obtenção de insights sobre um dado problema de 

pesquisa. Neste sentido, Gil reforça: 

 
“as pesquisas exploratórias, são as que habitualmente realizam os 
pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São também as 
mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas 
comerciais, partidos políticos, etc.” (2006, p. 44) 

 

Neste estudo, a pesquisa exploratória foi utilizada por vários motivos. O marketing 

digital é relativamente novo como campo de estudo, a disponibilidade de materiais e 

publicações sobre isso é considerada limitada, e os materiais de consulta para conhecimento 

acadêmico sobre o assunto são restritos. O estudo pretende realizar uma investigação que 

deve proporcionar melhor compreensão sobre o problema investigado, cujos resultados 

poderão propor direcionamento para futuras pesquisas de caráter conclusivo e de natureza 

quantitativa no ramo de telefonia móvel e de e-mail marketing, por que irá conhecer melhor a 

percepção dos jovens consumidores sobre estes veículos de comunicação. 

Definiu-se pela utilização do método de pesquisa quantitativo, porque a pesquisa 

quantitativa segundo GIL (2005), esta é apropriada para medir tanto opiniões, atitudes e 

preferências como comportamentos. Ainda segundo o autor, a pesquisa quantitativa é um 

método de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas, e normalmente implica a 

construção de inquéritos por questionário. Neste caso, as informações foram colhidas por 

meio de um questionário estruturado com perguntas claras e objetivas, para garantir a 

uniformidade de entendimento dos entrevistados. (Ver anexo 1) 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A amostra considerada para a realização desta pesquisa compreendeu 140 jovens na 

faixa etária de 18 a 30 anos, residentes em Santa Maria, RS. Quanto ao tipo de amostra desse 

estudo foi escolhida a não-probabilística, na qual, segundo Malhotra (2006, p. 305) “o 

pesquisador pode, arbitrária ou inconscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na 

amostra”.  

A amostra também pode ser classificada como por conveniência, pois “procura obter 

uma amostra de elementos convenientes”. A seleção das unidades amostrais é deixada a 

cargo do entrevistador, e este tipo de amostra apresenta como vantagens, fatores como 
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acesso, medição e a geração de idéias, hipóteses para pesquisas exploratória. (Malhotra, 

2006) 

Outra característica, segundo o mesmo autor, é que este tipo de amostra é formada por 

elementos que o pesquisador reuniu simplesmente porque dispunha deles, devido a 

inacessibilidade a toda a população. 

 

 4.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas fechadas 

aplicado em diferentes lugares de Santa Maria, RS. Em uma primeira etapa, o questionário 

foi aplicado em dois dos lugares em que o público alvo da pesquisa costuma estar, ou seja o 

Calçadão da cidade e o Santa Maria Shopping. Nos dias seguintes, o questionário foi aplicado 

no Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, por ser 

um ambiente com jovens estudantes na faixa etária requerida na amostra. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A partir das respostas recebidas, foram realizadas análises estatísticas, visando obter 

informações sobre a distribuição de cada pergunta entre a amostra. Os dados coletados na 

abordagem quantitativa, foram tabulados através do pacote estatístico SPSS, para facilitar os 

cálculos e as análises necessárias.  

O pacote SPSS é um dos programas estatísticos atualmente mais generalista e de 

utilização mais vulgarizada e tem rotinas de cálculo bem sustentadas e concebidas. Segundo 

Nascimento (2005) é uma ferramenta importante no auxílio do ensino e pesquisa em várias 

áreas, atendendo às necessidades do tratamento da informação em Ciências Sociais e 

Humanas, e em outras áreas do conhecimento. O software foi desenhado para atender ao 

usuário que não precisa de conhecimentos computacionais e que pretende aplicar as mais 

usuais técnicas estatísticas em seus trabalhos. 

Após a análise feita pelo SPSS, os resultados foram transferidos para gráficos do 

programa Excel, devido a facilidade de execução e melhor visualização dos resultados. A 

seguir, os resultados obtidos: 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 
Sexo 
 
       1 - Feminino       
       2 - Masculino  
 

57%

43%
1
2

 
 

     %   n.º 
Feminino    57%   79 
Masculino   43%   61 

Total 
 

 100% 
 

 140 
 

 
Faixa etária 
 
       18 a 25 anos  
        25 a 30 anos  

89%

11%

1
2

 
 
 

 % n.º 
18 a 25  89%   120 
25 a 30  11%   20 
  Total 

 
 100%  140 
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Você já recebeu ofertas ou comunicados de empresas via SMS ?   
 
     Sim. Somente ofertas da minha operadora de telefonia celular       
     Sim, da minha operadora de telefonia celular e também de outras empresas       
     Nunca recebi  
 

Você já recebeu ofertas ou comunicados de 
empresas via SMS ?

 26%

 15%

 59%

1 2 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O resultado mostrou que a maioria (85%) já recebeu SMS, porém apenas da própria 

operadora de celular, que geralmente aproveita a simplicidade, a comodidade e o imediatismo 

deste meio para anunciar promoções, recargas de créditos e demais assuntos. Porém, a 

pesquisa também mostrou que apesar de o SMS ser uma ferramenta eficaz de marketing 

direto e a cada dia surgirem novas oportunidades de ações, a publicidade das empresas 

brasileiras ainda está, muito atrelada à veiculação em meios de comunicação ditos 

tradicionais, conforme abordado na página 24 deste estudo; afinal, com tantos celulares 

vendidos e com a possibilidade de investir neste tipo de mídia, era de se esperar que mais 

empresas usufruíssem mais deste meio, comumente utilizado apenas pelas próprias 

operadoras de celular. As empresas que necessitam interagir com seus clientes quando estes 

estão em trânsito ou em lugares onde não existe internet deveriam estar atentas ao potencial 

deste novo canal de comunicação, até porque é cada vez mais raro determinados perfis de 

 % 
 

n.º 
 

Sim. Somente da minha operadora de telefonia celular 
 

59% 85 
 

Sim. Da minha operadora de  telefonia celular e 
também de outras empresas 

26% 
 

24 
 

Nunca recebi 
 

15% 31 

Total 
 

100% 140 
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consumidores terem tempo para sentar em frente a um televisor de modo que seja impactado 

por um comercial, por exemplo. 

A falta de conhecimento e divulgação pelo setor ou associações mobile também 

influencia na não aprovação deste tipo de campanha, corroborando o fato de que o Brasil 

ainda não utiliza o que existe de mais avançado em mídia para celular. Apesar do grande  

potencial das mídias digitais e interativas, o mercado nacional parece estar muito amarrado 

em algumas máximas comerciais: a comissão das agências sobre veiculação de mídias 

tradicionais, o status recebido na premiação de vídeos publicitários e a falta de conhecimento 

dos profissionais de publicidade e propaganda, por exemplo. Os setores de atendimento e 

planejamento das agências parecem não trabalhar de forma integrada o suficiente para 

convencer o cliente de que as mídias digitais e interativas têm um grande poder de explosão 

da marca. 

Por ser uma mídia extremamente nova e em desenvolvimento, as grandes marcas e 

anunciantes optam por aguardar o momento em que o celular esteja maduro como meio de 

comunicação, garantindo retorno real de investimento. 

 

Se sim, você já adquiriu algum serviço, comprou algum produto, fez uma ligação, 
acessou algum site ou tomou alguma atitude após receber um SMS de propaganda 
relativa ao produto/serviço que adquiriu?   
 
     (61%) Não tomou nenhuma atitude após receber a mensagem, como assinar algum 
serviço, comprar algum produto ou acessar um site.  
    39%  Afirmou ter sido influenciado pelo recebimento de SMS.  
 

61%

39%

1
2

 
 
 

 % n.º 
 
Sim 
 

 
    39% 

 
   51 

Não 
 

    61% 
  

    89 
 

Total  100% 
 

   140 
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Devido ao resultado percebido na primeira pergunta, não é nenhuma grande surpresa 

quando perguntado se já tiveram uma atitude de compra após receber um SMS de 

propaganda relativa a algum produto, a maioria dos entrevistados afirmar que nunca teve 

nenhuma ação. Afinal, não é todo possuidor de celular que gosta de ser lembrado sobre a 

recarga de créditos ou que sua operadora oferece um celular novo se ele adquirir uma conta 

pós-paga, por exemplo. Talvez se produtos ou serviços corretos fossem oferecidos, com as 

ofertas mais atraentes, levando em conta o perfil de cada consumidor, o resultado fosse 

outro, pois o SMS é uma ferramenta de marketing direto, e como abordado no capitulo 3, por 

meio desta se atinge clientes certos na hora certa. Além disso, é uma ferramenta capaz de 

personalizar todo o conteúdo da comunicação para agradar ou pelo menos a atrair a atenção 

do consumidor. Neste caso, o marketing direto “agiu” sobre 39% dos indivíduos da amostra. 

 Com a evolução dos aparelhos de telefonia móvel que trazem cada vez mais 

funcionalidades, passamos a ter mais canais de comunicação, como é o caso do SMS. Essa 

ferramenta é utilizada pelas pessoas para se relacionarem, principalmente, pelo menor custo 

em relação a uma ligação de celular e maior eficácia em transmitir curtas informações. E isto 

se aplica também na relação empresa-cliente. O SMS é uma interessante maneira de 

marketing direto, entretenimento, construção de diálogos e interação para alcançar o 

consumidor. 

 

Se você recebesse um SMS de uma empresa sem a sua autorização, qual seria o seu 
comportamento?   
   
       66% Não se importaria, se o assunto fosse do seu interesse.         
       34% Consideraria uma invasão de privacidade ou tomaria alguma atitude sobre o      
fato.  
 

66%

34%

1
2
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        % 
 

        n.º 

Não me importaria, se o assunto fosse de meu interesse. 
 

      66% 
 

  98 
 

Consideraria uma invasão de privacidade 
 

      34% 
  

  42 
 

Total      100%  140 

 
Um percentual de 66% das pessoas consultadas durante a pesquisa afirma não se 

importar de receber uma mensagem pelo celular se o assunto for de seu interesse.  Isto vem 

ao encontro com o que foi observado na página 23 desta investigação, ou seja, que na “era 

do cliente" os consumidores querem voltar a serem clientes para serem tratados como 

indivíduos, com suas necessidades entendidas e atendidas individualmente. Isto é, querem 

que apenas assuntos relativos ao seu campo de interesse sejam enviados para um meio de 

comunicação tão pessoal, que é o celular.  

Afinal, é previsível que se o consumidor recebe uma mensagem sobre um assunto que 

não o interessa ele não vá ler, como acontece com os meios tradicionais, por exemplo, com 

anúncios publicados em revistas e jornais. 

        O SMS utilizado de maneira adequada vem para somar. Ele por si só atinge o público-

alvo, comunica, mas se adicioná-lo com os demais meios de contato com o cliente, será um 

multiplicador. E quando se trata de promoção, o SMS tem caráter imediatista, pois o celular 

sempre está com a pessoa, o que estabelece uma maior aproximação com os clientes. 

 

Das informações abaixo, quais você autorizaria receber em seu celular?   

 
     Promoções com ganhos diretos  
 
     Notícias e novidades   
 
     Cumprimentos por uma data especial  
 
     Alerta sobre atrasos de pagamentos  
 
     Oportunidades de emprego  
 
     Lembretes de eventos importantes  
 
     Boletins específicos  
 
    Convites para eventos  
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     Promoções em boates e outros lugares  
 

20%

9%

8%

15%

25%

7%

5%

6%
5%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
 

          % 
 

       n.º 
 

Promoções com ganhos diretos      20%   110 
Notícias e novidades      09%    49 

Cumprimentos por uma data especial      08%    47 

Alerta sobre atrasos de pagamentos      15%    56 

Oportunidades de emprego      25%   124 
Lembretes de eventos importantes      7%   43 
Boletins específicos      05%   39 
Convites para eventos      06%   41 
Promoções em boates e outros lugares      05%   39 

Total     100%    548 * 
*Questão de múltipla escolha. 

 
 

 Outras Informações citadas: alerta sobre usos do cartão de crédito ou débito, 

resultados de loteria, notícias esportivas.  

 A diversidade de temas que os entrevistados afirmaram autorizar o recebimento 

surpreendeu, e a maioria prefere receber promoções com ganhos diretos e oportunidades de 

emprego. Talvez este fato seja um reflexo do momento econômico do país, onde o 

desemprego é bastante alto. Porém, o número de opções que o celular enquanto mídia possui 

é abrangente, sendo possível enviar boletins específicos diariamente ou uma mensagem 

eventual em datas especiais.  

A pesquisa confirmou que as grandes categorias de consumidores praticamente 

tornaram-se obsoletas. A identidade do consumidor atual é negociada nas complexas 

interações sociais em que ele está inserido, multiplicaram-se as formas de comportamentos, 

onde a mesma pessoa representa várias demandas, sem qualquer uniformidade ou padrão de 
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consumo, são caras, sobrepostos com facilidade. O resultado da pesquisa também apontou 

para esta realidade, isto é, o consumidor moderno não se encaixa em apenas um perfil de 

comportamento, por isso se interessa em receber várias mensagens sobre diferentes assuntos.  

A oportunidade de usufruir do SMS existe, mas é necessário cautela para que esta 

ferramenta não vire o novo spam. Hoje existem ferramentas de personalização e envio de 

SMS para qualquer operadora do país, pois é possível personalizar a mensagem com nome, 

gostos e qualquer tipo de informação, reafirmando o que a página 20 cita ser uma das 

características desta ferramenta, ou seja, a ubiqüidade.  É possível também enviar e receber 

informações através do SMS, podendo aumentar a interação com os usuários através de quiz, 

pesquisas de satisfação ou outra estratégia.  

Idealmente, o uso do SMS deve ser utilizado como o apoio a uma ação de marketing 

em outra mídia, como por exemplo, uma promoção online na web. Isso porque nem todos os 

clientes estão totalmente confortáveis em interagir somente via dispositivo móvel, como 

também a relação visual com a marca, nesse meio, fica bastante comprometida. O SMS 

apresenta incontáveis possibilidades de uso comercial, que vão desde o envio de mensagens 

de texto com promoções ou serviços, até a veiculação de vinhetas corporativas. 

 Os assuntos que mais tiveram aceitação dos jovens da amostra foram ‘oportunidades 

de emprego’ e ‘promoções com ganhos diretos’ que se encaixam no tipo de informação de 

interesse dos jovens com o perfil ‘vivendo intensamente’, citado na pesquisa Dossiê 

Universo Jovem da MTV, ou seja, que apresentam um comportamento vaidoso, ambicioso e 

buscam sempre ganhar algo e tirar alguma vantagem.  

 Também foi bastante citado o tema ‘notícias e novidades’ e ‘convites para evento’, 

mostrando o perfil ‘antenas do tempo’, citado na mesma pesquisa, que é representado por 

jovens modernos, antenados e liberados a novas experiências.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual a periodicidade que você verifica seus e-mails?  
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    Mais de três vezes por semana  
     Uma vez por semana  
    Todos os dias  
 

4% 2%

94%

1
2
3

 
 
 

       % 
 

      n.º 
 

Mais de três vezes por semana 
 

    4% 
 

    11 
 

Uma vez por semana 
 

    2% 
 

    8 
 

Todos os dias 
 

    94% 
 

  121 
 

Total    100% 
 

  140 
 

 
 
 As repostas mostram que essas pessoas costumam acessar seu e-mail pessoal todos os 

dias, reafirmando que o e-mail é atualmente uma das principais ferramentas de comunicação 

para o envio de mensagens em nível local, nacional e internacional. Especialmente para as 

gerações mais jovens, público-alvo desta pesquisa, as novas tecnologias representam um 

impacto em seu comportamento. Para eles, o acesso diário ao e-mail é algo comum, feito 

rotineiramente. 

 Como percebido, a internet como um todo tem importância na rotina diária dos 

jovens, e talvez um dos motivos seja o fato de que o ambiente online é caracterizado pelas 

alternativas de formatos e facilidade de navegação, além de diversos conteúdos (desde 

música até notícias internacionais). Tanto que a maioria dos adolescentes, conforme citado 

na página 29, estariam dispostos a abrir mão de algumas despesas do dia-a-dia, mas se 

mostram relutantes quando o assunto é renunciar às ferramentas quem os mantêm 
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conectados a seus grupos, como a internet, e o e-mail é uma das principais formas desta 

conexão. 

  

Você costuma acessar a internet pelo celular? 
 
       Não acessa a internet por meio do celular  
       Costuma acessar  
 

91%

9%

1
2

 
 
 

   % 
 

  n.º 
 

Sim 
 

 09% 
 

19 
 

Não 
 

91% 
 

121 
 

 
Total 

100% 140 
 

 

O fato de que 91% dos entrevistados não acessar a internet por meio do celular é 

bastante previsível, pois como citado no capítulo 2 deste trabalho, este tipo de acesso ainda 

possui um custo bastante elevado, fazendo com que não seja muito popular, sem mencionar 

que a navegação às vezes é complicada, pois a maioria das páginas ainda não está preparada 

para ser vista pelo celular. 
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Qual seu procedimento ao receber um e-mail marketing? 
 

     Não informou  
     Deleto sem ler  
     Encaminho denúncia de SPAM para o meu provedor  
     Leio quando o assunto me interessa  
      Sempre leio  
 

2%

31%

7%
54%

6%

1
2
3
4
5

 
 

   % 
 

    n.º 
 

Não informou 
 

02% 
 

  06 
 

Deleto sem ler 
 

 31% 
 

29 
 

Encaminho denúncia de SPAM 
 

 07% 
 

13 
 

Leio quando o assunto me interessa 
 
 

 54% 
 
 

81 
 
 

Sempre leio 
 

06% 
 

11 
 

 
Total 

100%  140 

 
 

 

A reação sobre o recebimento de e-mail marketing foi positiva, já que mais da metade 

afirmou ler o e-mail quando o assunto é de seu interesse. Mesmo porque se não for este o 

caso, o e-mail não indesejável pode ser classificado como spam. E a diferença entre os dois, 

conforme foi abordado nos capítulos 2.4 e 2.5, está na forma, no conteúdo, na técnica e, 

principalmente, nas boas práticas.  
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 Como citado anteriormente, no capitulo 3.1, as empresas devem aprender a se 

comunicar de maneira eficaz com o consumidor e enviar mensagens que não fazem jus ao 

perfil dele é um erro crucial, ainda mais se o público-alvo for jovem, pois é preciso conhecer 

linguagens e recursos específicos que vão além de uma simples mensagem. 

 
 
Você já fez compras após receber um e-mail de propaganda que informasse ou apenas 
divulgasse o produto/serviço que você adquiriu? 
 
    Não informou  
    Não 35%  
    Sim 64%  

64%

35%

1%

1
2
3

 
 

  
  % 

 
 n.º 

 

Não informou 

 
 1% 
 

 
 1 
 

Não  
 35% 

 
 43 

Sim 

 

 
 64% 

 
 96 

 

Total 

  

100% 

   

140 

  

 A maioria da amostra afirmou já ter sido influenciada por e-mail marketing, 

corroborando com as informações da página 18 deste estudo, onde diz que o e-mail 

marketing possui uma série de vantagens, entre elas a pró-atividade, ou seja, ao invés de 
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esperar o interesse do cliente, a empresa pode encontrá-lo, e a interatividade, já que o cliente 

interage com a mensagem. 

 Caso seja usado de forma equilibrada o e-mail tem potencial para cada dia mais se 

tornar uma importante ferramenta de marketing, capaz de criar importantes vantagens como 

maior velocidade em atingir o consumidor, impacto e flexibilidade no envio de informações 

e mais interatividade entre empresa e cliente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Por muito tempo, a grande preocupação das empresas foi a produção, pois era o cliente 

que necessitava do produto, e não havia concorrência. Após a segunda grande guerra, com a 

explosão das fábricas de bens de consumo, surgiu um novo patamar para a indústria moderna, 

com meios de fabricação mais eficientes, processos melhor definidos, aumento da demanda, e 

maior competitividade de mercado. 

 Nesta nova fase da economia, pelo avanço no número de fornecedores, o modo de 

pensar os negócios mudou, passando o foco da produção em larga escala à produção com 

qualidade e à promoção de vendas. Com o investimento em novas tecnologias e com o 

desenvolvimento de processos industriais, houve uma melhoria na qualidade do produto final, 

aumentando o poder de venda e barateando o custo de produção. As estratégias de vendas 

tiveram então que ser melhoradas, para acompanhar a produção e prover serviços 

diferenciados. O conhecimento sobre os clientes passou assim a exercer um papel 

fundamental às empresas, e o barateamento, avanço e disseminação das tecnologias 

possibilitaram o armazenamento das informações dos clientes e suas transações em uma única 

fonte de dados. Dessa forma, o cliente se tornou único e a empresa começou a estabelecer um 

vínculo maior de proximidade com ele. 

 É a partir daí que começou a preocupação em atingir o consumidor de modo 

satisfatório, através de ações que, conforme a época, devem ser adaptadas para alcançar o 

objetivo de comunicação. 

 A melhor forma de lidar com o indivíduo hoje é assumir abertamente que se trata de 

uma criatura altamente paradoxal. Até porque o paradoxo é provavelmente o traço mais 

marcante da sociedade contemporânea. De um lado, a compra impulsiva cresce de maneira 

assustadora; de outro, o consumidor se torna cada vez mais crítico em relação aos produtos e 

usa mecanismos como a internet para pesquisar os melhores preços antes de comprar.  

 O individualismo e o foco no “eu” são a marca de uma era em que surge o consumidor 

consciente.  Lipovetsky diz que o fato é que o consumidor se tornou um sujeito exigente, 

impaciente e individualista, e segundo ele os profissionais do marketing devem inovar, 

segmentar e ressegmentar. 

A internet e a popularização do uso de celulares mudaram muita coisa na comunicação 

e no comportamento dos consumidores, tornando-se uma ferramenta do cotidiano e, 

especialmente, nas atividades corriqueiras do jovem. Hoje em dia é raro encontrar um jovem 

que não acesse a internet frequentemente, e que não tenha pelo menos uma conta de correio 
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eletrônico (e-mail). Por isso, além de o e-mail marketing poder ser utilizado como um meio de 

prospecção de novos clientes, se bem explorado, pode ser utilizado como um canal otimizador 

nos processos de fidelização. Em tempos de crise, a relação custo-benefício deste tipo de 

mídia digital propicia a criação de ações que atraiam e, principalmente, mantenham seus 

públicos através de campanhas criativas e inovadoras.  

Porém como este estudo mostrou, é preciso saber o que fazer e principalmente como 

fazer. Mandar e-mails para muitas pessoas na esperança de atingir uma é um ‘tiro no pé’, pois 

causa uma péssima imagem para a empresa que decide fazer isto. Existe uma grande diferença 

entre o recebimento de uma promoção relativa a algo que o consumidor nunca ouviu falar e 

nem sequer possui interesse e o recebimento de mensagens sobre descontos daquela loja em 

que ele é cliente, por exemplo. 

E-mail marketing tem um custo bem menor, quando comparado às outras e formas de 

publicidade, conforme citado no capitulo “E-mail Marketing”. E justamente por se tratar de 

um canal com menor investimento é que não há preocupação com a quantidade de envios. A 

presente pesquisa mostrou que deveria ser ao contrário, pois segundo a amostra analisada, 

uma mensagem enviada através de e-mail teria grande possibilidade de ser lida e de 

influenciar em uma possivel atitude de compra, se a mesma estivesse em sintonia com os 

gostos pessoais do destinatário. 

 Esta é a realidade, a internet faz parte de forma muito atuante na vida dos jovens 

contemporâneos e saber como chegar até eles é um desafio, e o e-mail é uma das maneiras. 

Ao contrário do que muitos pensam, o e-mail marketing não é um meio de 

comunicação em massa: ele é uma forma de marketing direto, altamente segmentado e 

direcionado. O que o distingue de outras mídias é o fato de ser uma via de duas mãos, onde 

existe a comunicação e a interação com o receptor, em todo momento. Usar o e-mail 

marketing apenas pensando em um retorno mais rápido está errado, e as companhias deveriam 

utilizá-lo para melhorar os relacionamentos com a base e crescer o seu valor em longo prazo 

 Sobre o uso do SMS como ferramenta de comunicação, atualmente também é difícil 

um jovem não possuir aparelho celular. Entretanto, pode-se observar que muitas agências e 

anunciantes não encaram este novo meio como uma prioridade na sua comunicação, pois 

conforme pesquisa realizada, os maiores remetentes de mensagens são as próprias operadoras 

de telefonia móvel. A expectativa parece estar na ‘explosão’, em um futuro quase imediato, 

do acesso à internet móvel, impulsionado principalmente pelos novos aparelhos no mercado. 

Com este avanço, a mobilidade está cada dia mais próxima de ser a grande tendência do 

futuro, pois permite que o indivíduo se comunique a qualquer momento, de qualquer lugar.  
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 O SMS é um canal de comunicação direto, rápido, interativo e que provavelmente está 

sempre junto aos clientes. Por isso, seu uso deve ser considerado como uma ferramenta 

importante do marketing de relacionamento. 

 Os incríveis avanços da tecnologia digital dão asas ao marketing, mas é preciso seguir 

boas práticas e estabelecer uma relação saudável com os clientes, não só para mantê-los fiéis, 

como para conquistar novos. Enviar publicidade via SMS ou e-mail para uma base menor de 

clientes pode assustar algumas empresas. Mas atingir menos gente, porém gente que está 

disposta a ouvir e que manifesta o desejo de ser comunicada sobre novos produtos e serviços, 

parece bem mais interessante e produtivo. Ou, pelo menos, é uma questão ética inegociável do 

marketing digital, cujo desrespeito pode depor contra a credibilidade da marca e fazer o 

“feitiço virar contra o feiticeiro”. 

  Enfim, o sucesso depende de conteúdo, relevância e interatividade, seja com o produto 

ou com a marca do anunciante. Uma coisa é certa: se até o Papa Bento XVI 12percebeu o 

potencial das mídias digitais para alcançar os jovens, já está na hora de as empresas brasileiras 

abrirem o olho, pois, atualmente, o entendimento que se dá ao conceito de diálogo passa por 

uma ressignificação. Se o conceito de formas midiáticas muda com o advento das novas 

tecnologias, a forma do diálogo também muda. Aquele diálogo que antes acontecia face-a-

face, linearmente, logicamente, com começo, meio e fim, hoje se faz de forma fragmentada, 

descentralizada, com linguagem própria. É uma nova forma de organização social, em 

transformação constante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 O Papa Bento XVI tem enviado diariamente uma mensagem de celular aos jovens que participam da Jornada 
Mundial da Juventude, um dos maiores eventos direcionado aos jovens católicos. (Portal g1, 2009) 
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ANEXO 
 
Questionário – Entrevistas. 
 
Qual a sua faixa etária? 
 
( ) 18 a 25 anos (  ) 25 a 30 anos 
 
Você já recebeu ofertas ou comunicados de empresas via SMS?   
 
( ) Sim. Somente ofertas da minha operadora de telefonia celular  
( ) Sim. Da minha operadora de telefonia celular e também de outras empresas  
( ) Nunca recebi.  
 
Se sim, você já assinou algum serviço, comprou algum produto, fez uma ligação, acessou 
algum site ou tomou alguma atitude após receber um SMS de propaganda relativa ao 
produto/serviço que adquiriu?  
 
( ) Sim  
( ) Não 
 
Se você recebesse um SMS de uma empresa sem a sua autorização, qual seria o seu 
comportamento?   
 
( ) Não me importaria, desde que fossem assuntos de meu interesse 
 ( ) Consideraria invasão de privacidade e tomaria uma atitude. 
 
Das informações abaixo, quais você autorizaria receber em seu celular?   
 
( ) Promoções com ganhos diretos 
( ) Notícias e novidades 
( ) Cumprimentos por uma data especial  
( ) Alerta sobre atrasos de pagamentos  
( ) Oportunidades de emprego 
( ) Lembretes de eventos importantes  
( ) Boletins específicos: Direito, Economia, Finanças, etc...  
( ) Convites para eventos, cursos, palestras 
( ) Promoções em boates e pratos do dia em um restaurante que freqüento 
 
Qual a periodicidade que você verifica seus e-mails? 
 
( ) Mais de três vezes por semana  
( ) Uma vez por semana  
( ) Todos os dias  
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Você costuma acessar a internet por intermédio do celular? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Qual seu procedimento ao receber um E-mail Marketing? 
 
( ) Deleto sem ler  
( ) Encaminho denúncia para o meu provedor  
( ) Leio quando o assunto me interessa  
( ) Sempre leio não importando o assunto 
 
Você já fez compras após receber um e-mail de propaganda que informasse ou apenas 
divulgasse o produto/serviço que você adquiriu? 
 
( ) Não  
( ) Sim  
  
 
 
 
 
 


