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RESUMO 

 

O trabalho busca através da utilização de uma nova forma de mídia, o telefone celular, em 

uma campanha de mobile marketing, envolvendo a abordagem ao consumidor pela troca de 

informação via tecnologia bluetooth, analisar e constituir uma busca por definições de como 

esta mídia é aceita pelos consumidores da cidade de Santa Maria. Com base em um 

experimento, onde se buscou o envio de uma mensagem para os usuários via bluetooh, 

passível mensuração, foi possível analisar como uma nova forma de mídias interage e qual o 

comportamento dos consumidores perante o uso do celular como uma mídia publicitária. 

 

Palavras-chaves: Mobile marketing. Bluetooth, Mídia 

 

 

ABSTRACT 

 

The job search by using a new form of media, the cell phone in a mobile marketing campaign, 

involving the approach to the consumer for the exchange of information via Bluetooth technology, 
analyze and provide a search for definitions of how this media is accepted by consumers in the city of 

Santa Maria. Based on an experiment, which sought to send a message to the users via bluetooth, 

which can measure, it was possible to analyze how a new kind of media interact and how the behavior 

of consumers towards the use of mobile as an advertising medium. 

 

Keywords: mobile marketing, bluetooth, media 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Novas mídias vêm sendo criadas ultrapassando barreiras antes tidas como 

intransponíveis, assim observando, o meio digital é o espaço que mais cresce em relação às 

mídias clássicas como rádios, jornais e TV. Entre o meio digital, tem-se como um bem de 

consumo atualmente, o telefone celular, que corresponde a uma rede com aproximadamente 6 

bilhões de aparelhos espalhados pelo mundo (IBOPE, 2008). Assim, de certa forma, os 

celulares converteram-se em um poderoso veículo para propagação de mensagens porque, 

além de constituir quase uma mídia de massa que permite a segmentação das mensagens, 

ainda oferece a possibilidade de medição de resultados, de acessos, de clics, ou seja, trata-se 

de uma mídia mensurável no que se refere a resultados de investimentos publicitários. 

No Brasil, com base em dados obtidos pela Teleco e IBOPE Mídia (2008), encontram-

se 150,64 milhões de linhas ativas, abrangendo todas as classes sociais, sendo destas 100% 

capacitadas com suporte para receber mensagens SMS, 28,4% têm acesso a tecnologia 3G, 

68% com acesso a internet, 35% suportam aplicativos do tipo JAVA, 56,3% apresentam 

bluetooth, 63,1% tem câmera digital integrada, 56,3% possuem MP3 Player. Ainda, 57% dos 

celulares são para uso pessoal, 4% para negócios e 39% para ambos. Os mais conectados são 

as classes A/B (51%), com idade entre 25 e 34 anos (24%). Em relação aos aparelhos, 62% 

dos usuários aproveitam todas as funções e 38% utilizam a internet. 

Diante dos dados obtidos pelo IBOPE Mídia, no ano de 2008 o investimento mundial 

em mobile marketing
1
 foi de U$$ 2,7 bilhões, sendo U$$ 1 bilhão somente nos Estados 

Unidos. O Brasil apresentou um investimento de R$ 748 milhões no ano de 2008, o que 

representou um crescimento de 45,92% em relação ao ano anterior. Dentro de todo esse 

investimento em mobile marketing, 80% foram destinados a ações que utilizam o envio de 

mensagens SMS
2. 

Portanto, a utilização do envio de SMS como ação de mobile marketing tende a seder 

espaço para outras formas de utilização, pois novas ferramentas disponíveis nos aparelhos 

celulares estão tendo uma maior aceitação diante de um público que está, constantemente, a 

procura de novas tecnologias. Segundo Souza citado por Cavallini (2006), a reconfiguração 

                                                             

1 Maneira de encarar o telefone celular como veículo midiático para troca de informações. 

2
 SMS (Short Message Service) - tecnologia na qual possiblita a troca de mensagens de texto entre usuários. 
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do espaço urbano devido à digitalização imposta pela telefonia móvel rompe a barreira do 

espaço físico, possibilitando o acesso e a troca de informações em qualquer lugar e a qualquer 

momento. A convergência do aparelho de celular em vários outros tipos de ferramentas como 

um computador pessoal, uma câmera fotográfica, um MP3 player e com diversos tipos de 

conexão entre infravermelho, Wi-Fi e bluetooth só tendem a comprovar essa máxima, de que 

com o telefone celular podemos buscar a informação em diferentes frentes. 

Dentre estas ferramentas presentes em diversos celulares, a utilização do bluetooth 

vem se destacando. Trata-se de uma maneira de transmissão de dados (por meio da simples 

aproximação de dois aparelhos, sejam eles um computador, smartphones, telefones celulares, 

mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras e outros dispositivos) que utiliza ondas de 

rádio para a troca de arquivos. Os sinais emitidos não passam pela operadora de telefonia, o 

que possibilita uma troca gratuita de conteúdo. 

Assim, sua utilização convertida para a área da propaganda pode proporcionar a troca 

de informações de qualquer conteúdo publicitário, gratuitamente, permitindo uma maior 

interação da campanha com o consumidor. A agilidade, a facilidade e a conectividade 

possibilitada pela tecnologia bluetooth atrai o consumidor cada vez mais faminto e interligado 

com seu meio social de convivência, tornando o compartilhamento de informação cada vez 

mais presente no dia-a-dia.  

Segundo dados obtidos em pesquisa feita pela Mobile Marketing Association (2008), 

um dos fatores que influenciam  dos entrevistados priorizam a presença desta ferramenta. 

Segundo Terence Reis (2008), diretor gerente da MMA para a América Latina: "a procura do 

brasileiro pela conectividade via Bluetooth surpreendeu bastante e mostra que o mercado deve 

olhar com mais atenção para as campanhas que envolvam esse recurso. Até então não se sabia 

se esse tipo de ação era bem-vinda, mas a pesquisa mostrou que vale a pena trabalhar em cima 

deste formato”. 

A busca incessante por tecnologia nos leva a entender melhor estes números. De 

acordo com Cavallini (2008), é crescente o número de indivíduos aptos para consumir 

tecnologia e a própria tecnologia ajuda a disseminar isso. Os custos de telefonia celular para o 

consumidor estão em franca diminuição, a conectividade deste meio vem sendo aprimorada a 

níveis semelhantes ou superiores à internet doméstica (tecnologia 3G), a mobilidade já é uma 

realidade estabelecida e, portanto, o mundo está mais rápido, mais conectado. Face ao 

exposto, fica explícito um ambiente favorável ao desenvolvimento de um poderoso mercado 

de mídia móvel por meio da plataforma celular. 



 

 

7 

Encarar o telefone celular como uma ferramenta de comunicação voltada para a área 

da publicidade, quebrando o paradigma de que, tempos atrás, o celular era somente um meio 

de comunicação móvel e que agora abriu espaço para uma convergência de mídias e funções, 

abre um leque com inúmeras possibilidades de abordagem ao consumidor. Anúncios 

personalizados, mensagens promocionais, trocas de arquivos, são algumas das inúmeras 

maneiras que o mobile marketing, estando inserido como conseqüência de uma das 3 

tendências de marketing virtual, a mobilidade, utiliza para a interação com os usuários. Trata-

se de uma forma de marketing direto, pois, de acordo com Stone (2002), é um meio interativo, 

utiliza uma ou mais mídias, possui uma resposta mensurável e permite transação em qualquer 

lugar. 

De acordo com pesquisa realizada pela MMA (2008), o interesse do brasileiro por 

publicidade via celular é grande: 74% mostram um interesse alto ou moderado em receber 

esse tipo de publicidade, 72% se dizem dispostos a integrarem as listas de permissão das 

operadoras (Opt-in
3
) e 38% desejam receber publicidade. Esse interesse vem estimulando 

altos investimentos destinados a este tipo de mídia. Entretanto, em países onde esta tecnologia 

já é comum, enfrentam-se barreiras semelhantes às geradas pela saturação da publicidade nas 

mídias mais tradicionais, como televisão, rádio e revistas, por exemplo, em relação ao 

mercado nos países desenvolvidos e países emergentes. 

Pesquisa realizada pela HSM Management (2009) aponta uma maior receptividade ao 

mobile marketing em países emergentes, onde a tecnologia está em aperfeiçoamento e não se 

tornou ainda uma mídia saturada. Este público abstem-se de sua privacidade sendo mais 

aberto a receber o mobile marketing do que o público de um mercado já consolidado. O que 

se observa nos Estados Unidos, segundo a pesquisa, é que o consumidor norte-americano, 

deparando-se com uma rede congestionada de informações, preocupa–se mais com sua 

privacidade, assim fazendo com que a mensagem não atinja os níveis de penetração 

desejados. Frente a este comportamento, justifica-se um dos atuais desafios da publicidade 

mundial, o desinteresse do consumidor.  

De acordo com Raimundo citado por Cavallini (2006), o consumidor está em meio a 

um mercado saturado de informação obrigando-se, cada vez mais rapidamente, a determinar 

sua ação de compra, buscando, assim, em soluções práticas, o embasamento necessário para 

                                                             

3 OPT-IN: é a permissão concedida pelo destinatário, autorizando o envio de mensagens eletrônicas de um 

determinado remetente. 
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suas tomadas de decisões. O que leva o consumidor a uma postura mais exigente em relação 

ao conteúdo, à profundidade, disponibilidade, interatividade, individualidade, mobilidade, 

convergência e principalmente facilidade. 

Acompanhando este pensamento, segundo Walter Longo (2009), é presenciado um 

período durante o qual paradigmas são questionados e modelos de negócios são destruídos da 

noite para o dia. A interatividade permeia a era do consumidor que cria as mensagens e do 

consumidor que é visto como mídia. A mobilidade oferece essa possibilidade de não só estar 

suscetível ao recebimento de informação, mas também apto, para gerar o conhecimento e ter 

como disseminá-lo. 

Seguindo essa tendência, a disputa pela utilização do tripé - informação, 

entretenimento e interatividade – torna-se não a maneira de chegar ao consumidor, mas de 

prender a sua atenção, desta forma confirmando a nova tendência em que se encontra o 

marketing e driblando um dos atuais desafios encontrados pela publicidade: o desinteresse do 

consumidor.  

Sob esta ótica, é fundamental que a situação brasileira seja pensada no intuito de 

qualificar o conteúdo e a forma das mensagens e a abordagem por meio da qual estas 

mensagens chegam ao telefone celular do consumidor. Sendo assim, constituiu-se o seguinte 

problema de pesquisa: como será recebida pelos consumidores de Santa Maria a 

utilização do o telefone celular, na forma de mídia, em uma ação de mobile marketing? 

Partindo deste problema, constitui-se como objetivo geral de pesquisa, refletir sobre a 

utilização de uma nova forma de mídia, o celular, no processo de uma comunicação via 

tecnologia bluetooth em uma ação de mobile marketing na cidade de Santa Maria. E como 

objetivos específicos para análise, foi criada uma peça publicitária (wallpaper para o celular) 

com veiculação em mídia móvel e distribuição via bluetooth, e também, analisar os resultados 

gerados, junto ao público-alvo através de um questionário, sob a ótica de uma nova mídia 

publicitária.  

O presente trabalho é estruturado a partir da criação de um experimento entendido por 

uma ação de mobile marketing, tendo como forma de interação com o consumidor a troca de 

mensagem via tecnologia bluetooth. Para melhor embasamento e compreenção, o trabalho é 

estruturado em referencial teórico, onde se encontram tópicos que servirão de base para 

futuras análises como conceitos de marketing, marketing direto, comunicação de marketing, 

mobile marketing e mídia. Após estruturação do referencial teórico encontra-se a 

metodologia, capítulo este referente ao caminho a ser seguido pelo trabalho. 
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Seguindo na estruturação do trabalho, após as referencias selecionadas e o caminho 

metodológico a ser seguido, é encontrado o capítulo referente às análises extraídas após 

aplicação de um questionário, em que os usuários eram pergutnados a respeito do 

comportamento de uma nova forma de mídia. Localizada ao término do trabalho estão as 

considerações finais. Este capítulo refere-se as conclusões que se chegaram após o término 

das análises e do experimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para dar conta da composição das categorias de análise para o cumprimento dos 

objetivos definidos nesta pesquisa, será necessário abordar alguns aspectos teóricos que 

circundem, primeiramente, o Marketing. 

Após uma definição básica deste tópico, será apresentado o conceito de marketing 

direto, dentro do qual, o tema central da pesquisa é abordado: mobile marketing. Ainda neste 

sentido, será trabalhado o assunto mídia, para elaboração de análise mais adequada. 

 

 

2.1 MARKETING 

 

2.1.1 Conceitos de marketing 

 

Considerando a visão de Las Casas (2008, p.3), compreende-se que “marketing é uma 

atividade de comercialização que teve a sua base no conceito de troca”. Tendo em vista que a 

ação de compra nada mais é do que uma troca, na qual, seguindo o autor, esta troca se 

caracteriza pela oferta de produto com o recebimento de algum benefício seja ele outro 

produto ou alguma forma de escambo. Também, Cobra (1992, p.33) e Blessa (2006), 

oferecem uma concepção de marketing como o processo de planejamento, execução, preço, 

comunicação e distribuição de idéias, bens e serviços, que tem por finalidade criar trocas que 

satisfaçam as necessidades do consumidor e do comerciante, podendo ter mais ou menos 

amplitude, dependendo dos interesses de cada empresa. 

Em relação à AMA - American Marketing Association – (2004) “marketing é uma 

função organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valores 

aos consumidores, bem como gerir as relações entre eles, a fim de beneficiar a organização e 

seus constituintes”. Assim, todos os esforços propostos para cumprir um objetivo, tem a 

finalidade de agregar algum valor a um produto, para que este seja seu diferencial perante a 

concorrência. 

Por meio dos mecanismos de marketing, é possível tecer avaliações mercadológicas 

complexas que resultarão no planejamento consciente de quatro variáveis básicas: produto, 

preço, praça e promoção, sendo que, a variável na qual baseia-se a análise deste trabalho, está 

relacionada a parte de promoção. 
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Para atender aos objetivos desta pesquisa, faz-se necessário aprofundar um dos 

desmembramentos do amplo universo da comunicação de marketing: o marketing direto, visto 

que este engloba a atividade proposta (disseminação de mensagens via tecnologia bluetooth). 

 

 

2.1.2 Comunicação de marketing 

 

Apoiando-se na variável de promoção encontrada no marketing, é necessário que, 

segundo Las Casas (2008, p.377) “se tenha o conhecimento das ferramentas mais indicadas 

para usar como meio de comunicação”, tendo em vista a promoção de algum produto. Um 

produto não atinge um bom índice de vendas tendo somente qualidade e um preço apropriado, 

e sim tem seu rápido sucesso relacionado com 

 

a sua capacidade de comunicação. Ao divuldar um produto ou serviço, os 

consumidores podem sertir-se estimulados a comprar, tanto pelo efeito de persuasão 

como pela informação que adquirem. (LAS CASAS, 2008, p. 377) 

 

Baseando-se em Shimp (2002, p. 112) os esforços de comunicação de marketing tem o 

objetivo de atingir o consumidor para gerar um desejo pela categoria, criar consciência de 

marca, melhorar a atitude e influenciar intenções, além de facilitar a compra. Assim dentro da 

variável de promoção no composto de marketing, nos deparamos em uma de suas ferramentas 

que é a propaganda. A propaganda, seguindo Las Casas (2008, p. 380) “é uma forma paga, 

não pessoal, em que há um patrocinador identificado que pode ser usada para informar ou 

persuadir determinada audiência”. Como observado ao decorrer do tempo, diversos métodos 

são utilizados para transmitir as mensagens de propaganda, porém, segundo Silk (2008, p.32) 

“uma tendência atual na propaganda é um movimento em direção a veículos de mídia com 

alvos mais precisos”, ocasionando assim a não sempre utilização de mídias tradicionais como 

jornais, televisão, rádio, entre outros. 

A propaganda possui suas forças e fraquezas em relação ao consumidor. De acordo 

com Las Casas (2008) como vantagens da propaganda encontramos que, além de atingir um 

grande grupo de consumidores por um pequeno custo de exposição, permite um controle 

sobre a mensgem e tem como caracteristica ser utilizada para criar conhecimento de algum 

produto. Em contra partida, como desvantagens na propaganda, encontramos uma não 

avaliação precisa sobre os resultados, além de possui uma natureza impessoal e geralmente 

não tem a caracteristica de fecha vendas. 
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Também, a ferramenta de propaganda pode ser dividida, segundo Las Casas (2008) 

basicamente em propaganda de produto, promocional e propaganda institucional, visando, de 

acordo com os objetivos, ser de carater informativa ou persuasiva. 

O que se busca com o projeto é a lembrança de marca após o envio da mensagem. O 

wallpaper
4
 tem como caracteristica a permanencia por um longo período de tempo em contato 

com o usuário assim, utilizando-se da ferramente de propaganda para cumprir este objetivo, já 

que Las Casas (2008) afirma que a propaganda pode servir para lembrar o consumidor da 

marca. 

 

 

2.1.3 Marketing direto 

 

Bacon (1994) expressa que “marketing direto é um sistema interativo de marketing 

que utiliza uma ou mais mídias de propaganda a fim de produzir resposta e/ou transação 

mensuráveis em qualquer lugar”. Esta é uma forma de comunicação que, segundo Sarquis 

(2003), é possível ter um maior controle sobre a mídia e a mensgem. Isso ocorre pelo fato 

desta forma de marketing conseguir identificar o cliente em potencial, evitando esforços que 

por fim não se concretizaria em uma venda efetiva. 

Para Predebon (2004), trata-se de um sistema que visa aproximar as partes 

interessadas em uma transação, através de uma operação interativa, utilizando-se de 

qualquer mídia que possa gerar um resultado mensurável. 

A sincronização, a interação e a simultaneidade presentes no mobile marketing 

oferecem oportunidades que atendem às especificações destacadas no parágrafo anterior.  

 

O marketing direto pode ser sincronizado para atingir os clientes potenciais no 

momento certo, o que ocasiona uma maior eficiência porque o material é enviado 

para clientes potenciais mais interessados. O marketing direto permite testar 

meios e mensagens alternativos em busca de abordagem de custo mais eficaz 
(KOTLER, 2000, p. 669). 

 

O objetivo do marketing direto segundo Shimp (2002, p.326), “é estabelecer um 

relacionamento com o cliente a fim de iniciar respostas imediatas e mensuráveis. Visto que a 

                                                             

4 Imagem utilizada como papel de parede tanto em celulares  quanto em computadores, ou qualquer outro 

equipamento que reproduza peças deste formato. 
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abordagem é feita de forma imediata, fica fácil a mensuração dos resultados propostos pela 

mensagem. 

Para Shimp (2002) o uso do marketing direto inclui o uso de um intermediário 

envolvido no canal de distribuição, ou seja, para efetivada a abordagem do consumidor em 

potencial, é utilizado a figura de um facilitador. Outra característica do marketing direto, de 

acordo com Shimp (2002), é o fato de ser feito com o uso de uma propaganda de resposta 

direta, o que envolve qualquer uma das diversas mídias para transmitir mensagens que 

estimulem os consumidores à compra diretamente dos anunciantes. 

O marketing direto tem como características, segundo Predebon (2004), o fato de ser 

direcionado, personalizado, mensurável, comparável e flexível. Entre estas características, o 

direcionamento, personalização e mensuração confundem-se como características implícitas 

no mobile marketing. 

 

 

2.1.4 Mobile marketing 

 

Podemos compreender o mobile marketing como: 

 

o mobile marketing é uma forma de usar e encarar o telefone celular como uma nova 

ferramenta de comunicação. Uma ferramenta de marketing que possa ser usada para 

promoções, ações de incentivo, ações de relacionamento e muito facilmente também 
para ações de posicionamento de marca (XAVIER, 2008, p.1). 

 

Seguindo com Zambroza
5
 (2008,p.1), “o mobile marketing trata-se de uma nova forma 

de se fazer marketing direto que possibilita a geração de conteúdos para entretenimento, 

relacionamento e interação com o consumidor”. Buscando a interação com o cliente, seja pela 

utilização do envio de mensagens SMS, utilização da voz, bluetooth, internet móvel, 

aplicativos JAVA e outras formas de mensagens que chegam através do celular, segundo 

Zambroza (2008,p.1), o “mobile marketing torna-se uma ótima maneira de interação e 

obtenção de informações importantes com excelente retorno e melhor custo x beneficio”. 

Esta ferramenta de marketing proporciona a realização de ações direcionadas, 

interativas e em tempo real. O fato de o celular estar sempre com o usuário possibilita atingir 

                                                             

5 Paulo Zambroza – Consultor, palestrante e empreendedor do ramo de network marketing. Entrevista retirado do 

site: <http://www.peabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=12605>. 
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este público diretamente como, quando e principalmente onde ele estiver, assim aguardando a 

oportunidade exata para que ocorra a interação com o consumidor. Assim, de acordo com 

Zambroza (2008), “o que distingue a telefonia móvel como mídia de marketing dos outros 

canais tradicionais como TV, rádio, e jornais é que ele é pessoal, interativo, temporal, e 

independente de localização”. 

Segundo Kotler (2000), a desmassificação do mercado resultou num número crescente 

de nichos de mercado com preferências distintas. A segmentação e as novas formas de atingir 

o consumidor levam empresas a cada vez mais usar de meios eletrônicos para fazer suas 

ofertas diretamente aos clientes potenciais. Assim a utilização do mobile marketing favorece a 

abordagem de um consumidor específico diretamente no local onde ele se encontra e com 

uma linguagem adequada ao público proposto por uma campanha. 

Uma importante característica do mobile marketing, é sua simultaneidade. De acordo 

com Leonardo Xavier (2008), “com o celular se consegue ter uma conversa com outros vários 

meios. Então você consegue criar interatividades entre mídia impressa, mídia rádio, mídia tele 

visível e o celular, o que é muito difícil fazer com outras mídias”. 

Outro diferencial desta ferramenta de marketing é o fato de ser totalmente mensurável. 

O SMS que é mandado, a ligação que é feita, o acesso a um portal, todas estas ações são de 

fácil monitoramento dando um resultado imediato. 

O observado em campanhas já executadas
6
 de mobile marketing, neste caso seguida 

como exemplo a campanha feita pela empresa Pontomobi, para promover a marca de vodka 

Absolut, que utilizam a troca de arquivos via tecnologia bluetooth, é a preparação do usuário, 

bem com a devida sinalização de que a ação da camapanha esta acontecendo e que é possível 

para o usuário utilizar o bluetooth para a transferência de conteúdo, além da presença de um 

promoter, ou seja, uma pessoa responsável pela aproximação dos usuários com a campanha 

que está sendo executada. 

Visto que, segundo Dultra (2009, p.1), o celular é um canal interativo, composto de 

várias tecnologias de serviços de entrega para fazer propaganda para o consumidor, como 

também para enviar comunicação individual, personalizada, informação e produtos de 

entretenimento, é possível observar que o telefone celular, com sua frota atual estimada em 6 

bilhões de aparelhos espalhados pelo mundo (IBOPE, 2008), tornou-se uma poderosa 

                                                             

6 Campanha tida como base. Encontrada no site: 

http://leonardoxavier.typepad.com/mobilizado/2009/05/bluetooth-marketing-absolut-na-pinacoteca.html 
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plataforma para realização de ações de marketing, que vai ao encontro do consumidor em 

potencial onde, como e quando este consumidor estiver indiferente de ser ou não no momento 

da ação da compra. 

 

 

2.2 MÍDIA 

 

De acordo com Sissors e Bumba (2001), mídia deve ser entendida como um sistema 

tanto condutor quanto distribuidor de mensagens. A mídia existe primordialmente para levar 

entretenimento, informação e publicidade a um amplo público. Com essas características, tem 

como papel principal entregar todas as formas de mensagens, sejam elas publicitárias, 

jornalísticas ou de outro caráter qualquer, para um público que compra ou escolhe a mídia, 

segundo os autores, com base no critério de tipo e qualidade de entretenimento e informação, 

deixando em segundo plano a escolha pelo tipo de publicidade que entregam. 

Pode-se classificar como formas de mídia a televisão, o rádio, os jornais, as revistas – 

estes denominadas mídias convencionais. Mídias convencionais, segundo os autores, são 

mídias que convencionalmente vem sendo utilizadas para alcançar um público de massa. O 

que podemos observar atualmente, em relação às mídias ditas como convencionais, é que: 

 

Alguns dos profissionais de marketing da atualidade acreditam que as formas de 

mídia tradicionais como a televisão, os jornais, as revistas e o rádio não são mais tão 

eficazes em promover vendas quanto o eram no passado, porque os mercados estão 

mudando e a mídia precisa chegar aos melhores clientes potenciais do produto de 

maneira muito mais seletiva. Os planejadores estão insatisfeitos com a mídia 

tradicional por ela se tratar de mídia de massa em uma era que a cultura está 
mudando – as massas estão se subdividindo em segmentos menores. Portanto, os 

mercados precisam ser definidos de modo muito mais preciso do que no passado 

(SISSORS E BUMBA, 2001, p. 15). 
 

Com o avanço tecnológico e as modificações presentes na sociedade, espaços ficaram 

vagos gerando a oportunidade para a entrada de novas formas de mídias, as quais chamamos 

de mídias não-convencionais. Observando o posicionamento de Sissors e Bumba (2001), elas 

são quase todos os modos inovadores de transmitir mensagens publicitárias aos consumidores. 

São mídias que tem o poder de fundir as mensagens publicitárias utilizando recursos que 

normalmente não são chamados de mídia. A demanda por este tipo de mídia está relacionada 

a encontrar as melhores maneiras de alcançar os consumidores que tenham alterado seus 
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hábitos de consumo ou pertençam a categorias de marketing novas e diferentes das 

tradicionais. 

Estas novas formas de mídia são especializadas, tendo sido criadas para satisfazer os 

interesses de um pequeno e seleto grupo de pessoas, fruto da desmassificação e mudanças de 

hábitos da sociedade. Diante desta configuração, os profissionais de marketing deverão estar 

atentos à nova composição do grupo-alvo, visando alcançar estes grupos mais restritos com 

pouco desperdício e máximo resultado. 

Segundo Butensky (2001), as novas tecnologias sendo utilizadas como mídias, 

possibilitarão aos anunciantes a aproximação com o cliente real. Estas novas tecnologias estão 

seguindo o caminho da convergência e possibilitando, segundo Gracioso (2008), em um 

futuro muito próximo, o tráfego de qualquer conteúdo entre qualquer tipo de mídia, 

convencionais ou não, o que estará condicionado à compatibilidade dos equipamentos, 

funcionalidade e integração entre seus componentes.  

Entretanto, a utilização destas novas formas de mídia apresentará um desgaste natural 

pelo seu uso, gerando-se então barreiras que competirão com as suas funcionalidades, 

podendo assim ser expresso em: 

 

Os novos tipos de mídia encontram duas barreiras. Primeira, o fato de que esses 
tipos de mídias não têm o seu púbico dimensionado, diferentemente dos meios 

tradicionais onde costumam ter sua audiência constantemente medida por empresas 

terceirizadas de pesquisa. E por segundo, do mesmo modo que cresce o número de 

diferentes tipos de mídias, também crescem os congestionamentos na publicidade. 

Há tanta publicidade em tantos tipos diferentes de mídia, que o efeito pode ser o de 

diminuição do número de anúncios que são vistos de fato (SISSORS E BUMBA, 

2001, 31.).  

 

Então, como se posiciona anteriormente o autor, com a carência de dados sobre este 

público em relação as novas formas de mídia, o trabalho busca coletar dados referentes a 

utilização do aparelho celular como uma nova forma de mídia, a fim de usufruir de todos os 

recursos e possibilidades de abordagem ao usuário. 
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3 METODOLOGIA 

 

O caminho metodológico seguido pelo trabalho baseia-se em uma pesquisa de ordem 

quantitativa, pois, tem como objetivo alcançar uma grande quantidade de entrevistados, a fim 

de ter obter números e estatísticas sobre o assunto pesquisado. 

Segundo Michel (2005), esse tipo de pesquisa é utilizado quando a intenção é garantir 

a precisão dos resultados, pois se trata de uma pesquisa que busca obter respostas que não 

deixam margem à pessoa que está sendo pesquisada, para questionamentos abertos. 

O projeto também tem como características ser uma pesquisa de caráter experimental 

e exploratório. Segundo Gil (2006), pesquisa experimental consiste em determinar um objeto 

de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de 

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Seu caráter exploratório 

é tido pelo fato dos dados sobre este tipo de mídia e linguagem adaptada para este formato 

serem insuficientes, o que comprova que, de acordo com Vergara (2003) a investigação 

exploratória é realizada em uma área na qual há pouco conhecimento Assim o trabalho tem 

em vista uma pesquisa que busca aprimorar o conhecimento sobre esta área ainda pouco 

explorada. 

Para que seja possível refletir sobre o celular como uma nova forma de mídia, 

possíveis de transmitir, via tecnologia bluetooth como forma de conexão com telefones 

móveis, uma mensagem, optou-se por compor um experimento, durante o qual, foi possível 

ter o controle total da constituição da mensagem, permitindo-se utilização de formatos 

distantes do padrão utilizado comumente na publicidade. 

O experimento teve como ação o envio de mensagens publicitárias, na forma de 

wallpaper para o telefone celular. O público atingido foi composto por estudantes da Unifra e 

pessoas que estivessem participando da FEISMA
7
, no período entre 6 e 10 de novembro de 

2009, com a finalidade de informar sobre a campanha Santa Maria Selvagem – A Fauna 

Urbana. Esta campanha busca a interação do público pela utilização do celular, mais 

especificamente, utilizando a tecnologia bluetooh, de transmissão de dados. 

A ação de envio da mensagem via bluetooth é um segmento da campanha decorrente 

do Projeto Experimental: “Santa Maria Selvagem – A Fauna Urbana”, desenvolvido pelo 

                                                             

7 FEISMA - Multi Feira da cidade de Santa Maria/RS com realização entre os dia 31 de outubro e 8 de novembro 

de 2009. 
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presente pesquisador e os acadêmicos Alessandra Rockenbach, Pedro de Toledo Paines e Sadi 

João Gioda Neto, do curso de Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano – Unifra, referente a disciplina de 

Projeto Experimental II (2009). 

O projeto é uma parceria dos alunos com o Criadouro Conservacionista São Braz, que 

tem sua existência desde 1995 graças ao pioneirismo de seu proprietário Santo de Jesus Braz 

da Silva. O interesse pelos animais por parte de seu proprietário foi o principal motivo para a 

construção de um parque ecológico que tem como finalidade abrigar animais silvestres 

oriundo de maus tratos ou que por alguma ocasião encontram-se fora de seu habitat natural. 

Os recursos financeiros para a manutenção da infra-estrutura e despesas com 

funcionários são retirados de visitas escolares, a principal fonte de renda da instituição por ela 

se trata de um criadouro. Segundo Braz
8
 (2009), diferentemente de um zoológico, o qual tem 

seus interesses voltados ao lado financeiro, o criadouro tem seu objetivo voltado para a 

educação ambiental da sociedade, assim sendo destinado somente a visitações escolares e não 

do público em geral. Por outra vez, os recursos extraídos para a manutenção da alimentação 

dos animais, são gerados do projeto “Adote um amigo”, no qual qualquer pessoa da 

sociedade, ou até mesmo empresas interessadas, adotam o recinto de algum animal, 

responsabilizando-se em mensalmente dar uma contribuição financeira para a manutenção da 

alimentação do animal em questão. 

Para Braz (2009) a falta de corredores ecológicos e a destruição do habitat natural 

estão levando os animais às cidades. Assim, observando a carência de informação, por parte 

da sociedade, pelo tema de preservação e conscientização ambiental, surgiu a necessidade de 

um projeto experimental que tenha como objetivo transmitir conhecimentos sobre estes temas 

tão atuais e discutidos pela mídia. 

O projeto experimental busca comunicar e aumentar a visibilidade do Criadouro 

Conservacionista São Braz através de formas inovadoras, com base na utilização de mídias 

alternativas, como também, informar sobre os problemas conseqüentes da falta de 

conscientização e destruição do habitat dos animais, que estão os levando em uma busca pela 

                                                             

8
 Santos de Jesus Braz da Silva – Diretor e proprietário do Criadouro. 
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sobrevivência no perímetro urbano. Deste modo, buscou cumprir seus objetivos através de 

ações de projeções em prédios, utilização de técnicas de marketing de guerrilha, viral no 

youtube, envio de mensagens via bluetooth para aparelhos celulares e ações em escolas, assim 

diversificando suas ações para abranger o maior público possível. 

Após a escolha do projeto, neste caso incorporando o papel de um cliente, começou a 

ser feita a produção da peça que foi enviada, assim, a ação de mobile marketing foi inserida 

como uma ação dentro do projeto experimental. Primeiramente a campanha que origina as 

peças restantes, parte do princípio de que o homem e os animais estão dividindo do mesmo 

espaço para viver. Essa situação vem sendo criada decorrente dos maus tratos sofridos pelo 

meio ambiente que conseqüentemente diminuiu com o habitat dos animais, assim levando os 

animais a ocuparem o perímetro urbano das cidades. 

Para sintetizar este conceito, no processo de criação da campanha do projeto 

experimental, foi chegado a um slogan que é constituído pela seguinte frase: “Um mundo pra 

todo mundo”. O slogan busca explicitar que o mundo no qual vivemos também é dividido 

com o restante dos seres que o habitam. A apropriação de áreas tanto urbanas quanto rurais 

pelo homem vem ocasionando cada vez mais a diminuição do espaço comum entre as 

espécies, portanto obrigando-as a conviver em um mesmo espaço. Então em uma forma mais 

sintética, na qual segundo Figueiredo (2003) é o objetivo do slogan, a frase consegue 

transpassar o posicionamento anteriormente planejado. 

Com o término do processo de criação, após a escolha de imagem, fontes 

tipográficas,cores, ilustrações para a confecção do wallpaper, a funcionalidade da tecnologia 

responsável pela troca da mensagem foi posta em prova. Então, prescindindo a ação final de 

envio da mensagem via tecnologia bluetooth, com a mensagem já produzida, foi realizado um 

pré-teste. Este teve como finalidade prever alguns eventuais problemas de funcionalidade, 

basicamente no que se diz respeito ao envio da mensagem, que poderiam causar contratempos 

no momento em que a ação fosse realizada. Com a utilização de um disparador
9
, a mensagem 

foi enviada para alguns celulares propositalmente, para averiguar as funcionalidades do 

precesso de envio da seguinte maneira: com a mensagem selecionada no disparador, 

inicialmente foi efetivada uma busca por celulares que estavam com o bluetooth ativado. 

                                                             

9 Objeto que distribui as mensagens via bluetooth, neste caso foi utilizado um computador no qual foi instalado o 

programa Files to Phones (de download gratuito na internet). 
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Localizados estes aparelhos foi dado o comando para envio da mensagem, que após enviada 

chegava ao celular onde necessitava de uma confirmação para conclusão do processo. 

Para verificar a funcionalidade da operação, durante este processo de pré-teste, foram 

testados diversos formatos da mensagem relacionados à resolução e tamanho, para poder 

melhor adaptar a mensagem aos mais diferentes celulares que conseguem receber um arquivo 

via Bluetooth. Durante os testes não foram encontrados problemas quanto a recepção do 

arquivo, pois nos celulares testados todos conseguiram concluir a troca perfeitamente. Após 

efetuada a transferência do arquivo, também não foi de difícil localização do mesmo dentro 

do sistema dos aparelhos celulares, o que facilitou no processo de visualização da mensagem. 

Durante a ação foram feitos 30 envios da mensagem em cada momento da ação (30 

em cada dia na FEISMA e 30 em cada dia na UNIFRA, totalizando um total de 120 tentativas 

de envio da mensagem) contabilizando um total de 286 usuários, de forma não simultânea, 

expostos ao recebimento da mensagem. 

Destes 286 usuários, 69 conseguiram concretizar a transferência da mensagem 

proposta pelo trabalho, sendo que 40 utilizaram a facilitação compreendida pela atuação do 

promoter e 29 usuários conseguiram efetivar a transferência sem nenhuma ajuda. Porém, 

destes que conseguiram realizar a transferência sozinhos, somente 14 foram de possível 

localização em meio às outras pessoas que transitavam nos locais onde a ação era realizada, o 

que ao final gerou um número de 54 questionários respondidos. 

Para conseguir mensurar os dados de uma forma quantitativa, a fim de obter o maior 

número de dados possíveis pela pesquisa, foi feita a elaboração de um questionário no qual, 

após a observação de que um usuário conseguiu efetuar a troca de conteúdo via tecnologia 

bluetooh ou após a abordagem do promoter
10

, este foi exposto ao usuário para que este o 

preencha. 

 

 

                                                             

10
 Pessoa responsável pela divulgação e abordagem aos usuários, e que tem como finalidade ser um 

intermediador entre a troca de informação tirando dúvidas e auxiliando sobre o processo de troca de conteúdo via 

a tecnologia bluetooth. 
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4 ANÁLISE 

 

As análises a seguir elaboradas sobre este trabalho são dadas através do embasamento 

teórico proposto anteriormente e por resultados encontrados após a exposição dos usuários ao 

questionário. 

 

 

4.1 A AÇÃO 

 

O experimento proposto por este trabalho teve em vista o envio de mensagens 

(wallpaper), via tecnologia bluetooth, para os usuários que estavam presentes nos dias em que 

ocorreram as ações relacionadas ao projeto experimental Santa Maria Selvagem – A Fauna 

Urbana. Conforme cronograma seguido pelo projeto experimental, as ações ocorreram 

sussecivamente nos dias 7 e 8 de novembro de 2009, no estande do Criadouro 

Conservacionista São Braz  na FEISMA, e dias 10 e 11 no sagão do prédio 17 da UNIFRA. 

Nestes locais foi possível a interação com usuários de ambos os sexos e de diferentes 

idades. Seguindo os dados coletados através do preenchimento de 54 quetionário, que eram 

preenchidos pelos usuários através da mediação do promoter, como visto no gráfico um, 46% dos 

usuários abordados foram do sexo maculino e 54% do sexo feminino, correspondentes a uma 

faixa etária que variou entre 18 e 34 anos. 

 

 

Gáfico 1 – Relação entre os sexos 
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Durante a execução destas ações foram utilizados como meios de interação com os 

usuários que transitavam nestes espaços a distribuição de folders, a projeção de um material 

audiovisual e a ação de envio da mensagem via bluetooth como evento principal. 

Para informar que estava acontecendo uma ação de mobile marketing, na constituição 

do material gráfico (folder) e a audiovisual (VT de animação), foram inseridos elementos de 

preparação para que os usuários soubessem do acontecimento da ação. Assim estes elementos 

caracterizaram-se como as peças de preparação que são utillizadas em ações deste tipo, tendo 

sido extraidos como base da campanha realizada pela vodka Absolut citada no referencial. 

Na peça audiovisual foram utilizadas inserções, não estáticas, assim tornando um 

elemento que chame a atenção do usuário, diferentemente de um elemento estático que se 

confunde com o cenário, no canto inferior direito da peça com a frase: “ative o seu bluetooth”, 

que tem como finalidade a preparação do usuário para a ação que estava acontecendo. 

 

 

Foto da projeção da peça audiovisual onde é possível observar o elemento de preparação do usuário. 

 

Em relação ao material gráfico, a utilização da mesma frase encontrada no material 

audiovisual, seguida da logomarca que caracteriza a tecnologia bluetooth, serviu como apoio 

para preparar o usuário. 
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Imagem do folder onde também é possível observar o elemento de preparação do usuário. 

 

As peças utilidadas como formas de preparação serviram para mudar 

significativamente o número de usuários com o bluetooth de seus celulares ligados, já que, 

analisando os dados obtidos com o questionário, apesar de 87% dos usuários saberem que o 

seu celular possui a tecnologia bluetooth e 89% já terem em algum momento anterior 

utilizado a tecnologia, seja para troca de arquivos ou em outras funcionalidades, apenas 41% 

destes usuários já estavam com o bluetooth ligado. Muito alegaram que a não utilização do 

bluetooth sempre ligado se dá devido que, com o bluetooth ativado, o consumo de bateria do 

celular aumenta, assim diminuindo o tempo de uso bateria. 

 

 

Gráfico 2- Sabia que o seu celular possuia bluetooth. 
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Gráfico 3 – Já usou o bluetooth. 

 

Gráfico 4 – Já estava ativado. 

 

Assim, com dados obtidos através de uma busca inicial feita com o disparador, antes 

dos usuários serem expostos as peças de preparação para a ação, mostrou que o número de 

usuários com o bluetooth ligado aumentou de 1 ou nenhum para em média de 6 celular com o 

bluetooth ativado. O conhecimento da tecnologia bluetooh, por parte dos usuários, contrirbuiu 

para o sucesso da ação, visto que 92% entrevistados ja conheciam esta tecnologia. 
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Gráfico 5 – Já conhecia. 

 

Ao serem questionados sobre qual maneira os usuários tiveram conhecimento de que 

estava acontecendo uma ação de mobile marketing, como observado no gráfico 6, 46% 

responderam que a interação com promoter foi importante para o conhecimento da ação, 

enquanto 35% tiveram conhecimento através da peça audiovisual e 19% dos usuários 

entraram em contato com a ação através do elemento de preparação encontrado na peça 

gráfica que era distribuída no local. 

 

 

Gráfico 6 – Formas de conhecimento. 

 

Também questionados sobre se sabem ativar a tecnologia bluetooth de seus celulares, 

87% responderam que sabem efetuar o precesso de ativação, como observado no gráfico 7. 

Assim é evidenciando que, com a atuação bem sucedida das peças de preparação, os usuários 

já estão, em um primeiro momento, aptos ao recebimento da mensagem proposta pela ação. 
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Gráfico 7 – Sabe ativar. 

 

Com a utilização do bluetooth como forma de abordagem, foi possível atingir os 

usuários em um raio de 15 metros em torno do disparador o que, de certa forma, ao mesmo 

tempo em que limita a abrangência da ação, também seleciona e segmenta o público que entra 

em contato com a ação. Segundo Butensky (2001), as novas tecnologias possibilitam aos 

anunciantes a aproximação com o cliente real, ou seja, a ação atingiu com precisão o público 

que realmente estava no estande do criadouro na FEISMA ou no salão da UNIFRA à procura 

de informação sobre o que estava acontecendo. 

De acordo com Sissors e Bumba (2001) a mídia precisa chegar aos melhores clientes 

potenciais do produto de maneira muito mais seletiva, o que foi possível através do 

experimento, que proporcionou a troca de informação satisfazendo assim a curiosidade e a 

necessidade de interação de um usuário mais específico. 

Na busca por maximizar os esforsos em atingir e selecionar o cliente em potencial, foi 

possibilitado através da ação de mobile marketing, abordar diretamente o consumidor no 

exato local onde as informações que ele recebeu foram válidas para a complementação de seu 

conhecimento. Durante a realização da ação na FEISMA e na UNIFRA, no local onde se 

encontravam a projeção do material audiovisual e a distribuição de folders, era possível a 

interação através da troca de conteúdo via bluetooth, gerando assim uma simultaniedade, que 

de acordo com Xavier (2008), é uma característica do mobile marketing pois consegue ter 

uma conversa com os outros meios, criando uma interatividade entre o material impresso e 

audiovisual. 

Durante a ação, para que fosse possível efetuar o envio da mensagem, primeiramente 

era necessária a realização de uma busca no disparador pelos usuários que estavam com o 
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bluetooth de seus aparelhos celulares ligados. O que foi percebido, através de constantes 

buscas, era que o número de usuários efetivos
11

 estava em constante ocilação. Em momentos 

de pico, foram registrados até 23 usuários efetivos, enquanto outros momentos eram 

contabilizados de 1 a 4, mas sempre permanecendo em uma média de 7 usuários efetivos ao 

total do tempo em que a ação ficou acontecendo. 

 

 

Momento em que a busca por usuários efetivos era realizada. 

 

Depois de efetivada a busca no programa que dispara a mensagem, com o devido 

arquivo (wallpaper) a ser transferido selecionado, foi possível iniciar o processo de envio, 

convertendo o celular de um meio caracterizado somente por receber e efetuar ligações para 

uma nova forma de mídia publicitária que possibilita a troca de informações entre o 

anunciante e o consumidor, reforçando assim, a definição de, Sissors e Bumba (2001), da 

mídia como um sistema tanto condutor quanto distribuidor de mensagens, o que foi possível 

com a execução do experimento. 

Após o envio, para a conclusão da transação, era necessária a aceitação da mensagem 

por parte do usuário. Neste momento da ação é que foi possível compreender porque não 

aconteciam muitas aceitações da mensagem. Conforme dados obtidos após a aplicação do 

questionário, é que 58% dos aparelhos celulares não responderam com nenhum sinal (seja ele 

sonoro ou vibratório, pelo fato de não estar programado no celular ou simplesmente estar no 

modo silencioso) que a troca de arquivos foi iniciada e precisa de uma confirmação para ser 

concluida. O que aconteceu, com a maioria dos aparelhos celulares, foi somente um aviso 

                                                             

11 Pessoas que estavam com o bluetooth de seus celulares ativado. 
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luminoso no visor do celular, o que obrigaria o usuário estar com o celular na mão observando 

o que estava acontecendo. Assim se deparando com uma fragilidade deste tipo de ação. 

 

 

Gráfico 8 – Seu celular avisa. 

 

 

Momento em que era enviado a mensagem aos usuários efetivos. 

 

Seguindo Predebon (2004), pelo fato de ser direcionado, personalizado, mensurável e 

flexível e Bacon (1994) de que o marketing direto é um sistema interativo que produz resposta 

e/ou transação mensurável em qualquer lugar, ficou possível através da ação ter o total 

controle sobre os dados referentes ao envio e o recebimento de mensagens.  

De acordo com Zambroza (2008), o mobile marketing é uma maneira de interação que 

possui um excelente retorno e um melhor custo x benefício, o que ficou claro na execução do 

experimento em relação a custos para sua concretização. Para que a experimento saísse 

somente do planejamento não foi preciso a utilização de nenhum recurso financeiro. Tendo 

em vista que o programa no qual é enviada a mensagem é de download gratuito na internet, é 
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possível transformando qualquer conputador que apresenta a tecnologia bluetooth em um 

transferidor de mensagens para celular. Assim se concretizando quando Kotler (2000) 

expressa que o marketing direto permite testar meios e mensagens alternativos em busca de 

abordagem de custo mais eficaz. 

No decorrer do experimento, a funcionalidade de uma ação de mobile marketing que 

utiliza como forma de abordagem ao usuário a tecnologia bluetooth foi posta em prova. Após 

a conclusão do envio e exposto ao preenchimeneto do questionário, foi possível analisar que 

83% dos entrevistados, como visto no gráfico 9, já tinham realizado anteriormente alguma 

troca de arquivos utlizando a tecnologia bluetooth com seu aparelho celular e que mesmo 

assim, ainda apresentou-se um número de 8% dos usuários que relataram ter encontrado 

alguma dificuldade para receber a mensagem. 

 

 

Gráfico 9 – Já realizou uma troca antes. 

 

Gráfico 10 – Alguma dificuldade. 

 

Um dos elementos encontrados durante a transferência da mensagem foi o tempo em 

que o celular conseguia concluir a troca do aquivo. Como a peça a ser distribuida, por se tratar 
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de um arquivo que possui seu tamanho relativamente pequeno (320x240 pixels) apresenta um 

tamanho total de 102 kb, o tempo de transferência entre o disparador e o celular não passa dos 

5 segundos, dependendo do modelo do celular, o que gera dinamicidade e não causa 

transtorno ao usuário como lentidão e demora para receber a mensagem. 

Na busca constante por novas formas de distribuir mensagens, o celular vem sendo 

largamente utilizado. Conforme dados oriundos do questionamento, 94% dos usuários já 

tinham sido abordados por campanhas de mobile marketing das mais variadas formas.  

 

 

Gráfico 11 – Já foi abordado anteriormente. 

 

Questionados sobre quais foram as formas em que foram abordados através do uso do 

mobile marketing, conforme dados extraídos do gráfico 12, 89% dos entrevistados relataram 

ter sido abordados pelo envio de mensagens SMS para seus celulares. Mensagens estas, que 

através de relatos dos usuários para o promoter durante a aplicação do questionário, chegam 

aos celulares enviadas basicamente pela própria operadora do celular, sendo mensagens 

promocionais que informam sobre planos e descontos que o usuário pode escolher. Entre as 

outras formas que os usuários já foram atingidos por de mobile marketing, 7,5% corresponde 

a abordagem por campanhas que utilizam o bluetooth e 3,5% foram abordados por outras 

formas. 
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Gráfico 12 – Formas de abordagem. 

 

Quando perguntados sobre a função que o promoter teve durante a transferência, 59% 

responderam que a ajuda do promoter facilitou na troca de informações. Apoiado no 

pensamento de Shimp (2002), que o marketing direto necessita da utilização de um 

intermediário no canal de distribuição, a função do promoter era de instruir os usuários que, 

por algum motivo, tinham dúvidas ou simplesmente não estavam conseguindo iniciar e 

concluir a tranferência. O promoter facilitava o processo explicando para os usuários com o 

bluetooth era ativado em seus celulares, como erae aceita a troca da mensagem, como 

localizar o aquivo recebido após o termino da transferência e entre outras dúvidas que 

surgiram durante a execução da ação. Dentre estas dúvidas que surgiram com o decorrer da 

ação, era de que alguns aparelhos celulares necessitavam de um código para que se iniciasse a 

transferência. Este problema então era resolvido pelo promoter assim tornando possível a 

conclusão da troca da mensagem. Mesmo com a atuação do promoter um número de 46% dos 

entrevistados relatarm que consguiriam efetivar a troca sem a ajuda do mesmo, pois em certos 

momentos os usuários, sabendo ou não realizar a troca da mensagem, eram abordados pelo 

promoter como uma forma de atrair cada vez mais usuários a participarem da ação. 
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Gráfico 13 – O promoter facilitou 

 

Gráfico 14 – Sem a ajuda do promoter. 

 

Os usuários que executaram a troca sem a ajuda do promoter e também os que usaram 

deste recurso, relataram com unanimidade que este tipo de campanha não é invasiva no que 

diz respeito a privacidade e vontade de participar ou não da ação de recebimento da 

mensagem, como possível observar no gráfico 15. Com um total de 100% dos usuários 

considerando a prática uma forma não invasiva de publicidade, se analisou também que, 

através dos números obtidos com o questionário, que uma totalidade de 100% dos usuários 

relataram ter gostado da experiência de troca de mensagens via tecnologia bluetooth e que 

também 100% participariam novamente de uma campanha de mobile marketing do gênero. 
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Gráfico 15 – Achou invasiva. 

 

Gráfico 16 – Gostou da experiência. 

 

Gráfico 17 – Participaria novamente. 

 

Pensando em ter uma continuidade na campanha e atingir novamente estes usuários 

que se disponibilizaram a participar do experimento, 87% dos entrevistados se posicionaram a 

favor de participarem em listas de permissão das operadoras, o chamado Opt-in, no qual fica 

cadastrado o número do telefone do usuário para o futuro envio de mensagens ou outras 

formas de abordagem via telefone celular. 
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Gráfico 18 – Listas de autorização. 

 

Ao término do processo de envio, questionados em relação a compatiblidade dos 

aparelhos celulares com a mensagem já recebida, observou-se no gráfico 19 que 89% dos 

celulares conseguiram visualizar corretamente a mensagem, ou seja, o tamanho da mensagem 

conseguiu se adequar com a resolução da tela presente do telefone celular, assim não 

acontecendo algum distorção que prejudique a visualização e compreensão da mensagem. 

 

 

Gráfico 19 – Reproduz corretamente. 
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Gráfico 20 – Gosta de publicidade via telefone celular. 

 

Chegando ao fim da ação, com todos os objetivos concluidos em relação ao envio e 

recebimento da mensgem, de acordo com o gráfico 20, 85% dos usuários relataram que 

gostam de receber publicidade em seus celulares, o que esclarece então a utilização deste 

meio como uma nova forma de mídia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista toda a preparação, elaboração, aplicação e conclusão do experimento 

entendido como uma ação de mobile marketing, usando como forma de abordagem ao 

consumidor a utilização da tecnologia bluetooth de transmissão de dados, tendo como base 

para futuras conclusões os dados obtidos no questionário, fica possível o entendimento de que 

a publicidade deve se apropriar do uso de meios e métodos que tornem possíveis a 

transmissão de uma mensagem para seu consumidor. 

Com a utilização do aparelho celular, convergido em uma mídia que possibilita a troca 

de informações entre cliente e anunciante, explorou-se uma nova forma de abordagem aos 

consumidores na cidade de Santa Maria, no que se diz respeito a inovação nas formas de 

transmitir informação. 

Nesta tentativa de utilizar o celular como uma nova mídia para abordagem ao 

consumidor observou-se que, a simples utilização de uma ferramenta dos tempos atuais, de 

uma forma diferenciada, ou seja, quebrando o paradigma de que celular é utilizado somente 

para efetuar e receber ligações telefonicas; é possível disputar lugar com os meios mais 

convencionais de troca de informação com o consumidor. 

Quebrando a idéia de que, atingindo a grande massa a mensagem resultará em um 

efeito esperado, é pertinente que, segundo Silk (2008, p.32), “a tendência atual na propaganda 

é um movimento em direção a veículos de mídia com alvos mais precisos”, o que se concluiu 

através da utilização do celular como uma nova forma de mídia, é que a mensagem tem a 

função de atinge um público mais específico e segmentado, assim potencializando os 

resultados pretendidos pela interação do consumidor com a mensgem. 

A mídia tradicional vem sim perdendo seu espaço em relação com as novas mídias. 

Esta tendência já vinha sido pensada por Kotler (2000), que em relação a desmassificação do 

mercado, resultando em um número crescente de nichos de mercados com preferências 

distintas. Para este grupo é de grande aceitação a prática de uma ação de mobile marketing, 

pois preencher os espaços vagos gerados pelo avanço tecnológico e as constantes 

modificações dos hábitos da sociedade de consumo, que se transformam em grandes 

oportunidades de abraçar este público. 

Seguindo a tendência da utilização do tripé composto por informação, entretenimento 

e interatividade, a utilização do mobile marketing sacia a necessidade de se ter uma conversa 
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mais interativa com o consumidor, onde ele não apensa observa, mas sim de uma maneira que 

possa manusear, interagir, construir, participar da troca de informação. 

O demonstrado interesse e aceitação desta nova forma de encarar o telefone celular, 

como uma mídia publicitária, transcreve o atual interesse e procura pelas novas formas de 

interação entre anunciante e consumidor. A aprimoração da tecnologia, tornando capaz a 

execução deste tipo de ação, nos faz refletir sobre qual o limite da comunicação nos dias 

atuais.  

Uma ação de mobile marketing, com base na troca de conteúdo via bluetooth, é uma 

forma de fácil abordagem ao consumidor. Com os devidos cuidados tomados, bem como 

exposição do usuário ao conhecimento de que uma ação está acontecendo através dos 

elementos de preparação, padronização dos formatos a serem enviados, aprimoração da forma 

de envio, é possível estabelecer uma conversa com os usuários de forma satisfatória que vem 

a gerar o interesse por futuras ações do gênero. 

Números como 100% de aceitação e 100% de interesse em uma nova participação em 

uma ação do gênero, fortalece o atual interesse pela utilização desta ferramenta de 

comunicação em campanhas que busca uma interação com um público mais específico e 

segmentado. Tendo este raciocínio é visto que 94% dos entrevistados já tinham sido 

abordados por uma campanha que envolvesse o telefone celular como veículo transmissor de 

mensagens.  

A utilização do telefone celular como uma nova ferramenta de comunicação na qual, é 

possível a convergência e uma conversa deste com as outras ferramentas utilizadas pela 

comunicação transpassa o limite do espaço físico, possibilitando a abordagem como, quando e 

onde o consumidor em potencial estiver, gerando a possibilidade de, através do celular, se ter 

o acesso a outras mídias como internet e televisão. 

O mobile marketing é uma forma barata de atingir o consumidor, visto que para seu 

uso é necessário apenas o disparador, não necessitando assim a compra de espaços 

publicitários em outros meios, o que encaresse muitas vezes a viabilidade de uma campanha. 

Finalizando, o telefone celular, através de uma ação de mobile marketing, foi 

percebido como uma nova mídia de propaganda de maneira a ter sua utilização aceita pelo 

público santamariense. Como uma forma de atingir um público específico, sendo um método 

financeiramente acessível de estabelecer a troca de informação entre anunciante e 

consumidor, transformando-se uma possibilidade de atingir o consumidor de forma 

personalizada onde, como e quando este se encontrar. 
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O celular é uma mídia na qual sua utilização não se deve descartar a partir dos dias de 

hoje. Tendo a realidade, junto com os avanços tecnológicos, uma forma de segmentar cada 

vez mais o grande público, gerando um grande espaço, onde a ulitização correta de uma ação 

de mobile marketing cumpra o papel de transmitir sua mensagem de forma mais precisa. 
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Apêndice A –Questionário 

 

Sexo: (   ) masculino  (   ) feminino 

Idade:______ 

 

1) Já conhecia a tecnologia bluetooth?   (   ) sim (   ) não 

2) Já tinha usado a tecnologia bluetooth anteriormente?   (   ) sim (   ) não 

3) Sabia que o seu celular possuia a tecnologia bluetooth?   (   ) sim (   ) não 

4) Já efetuou uma troca de arquivos via bluetooth no seu celular?   (   ) sim (   ) não 

5) Sabe ativar o bluetooth de seu seu celular?   (   ) sim (   ) não 

6) Já foi abordado por uma ação de marketing via telefone celular? 

(   ) sim (   ) não 

7) Se sim, de que maneira?   (   ) mensagem SMS (   ) mensagem de voz  (   ) 

via bluetooth  (   ) outras formas 

8) Você teve alguma dificuldade em receber a mensagem?   (   ) sim (   ) não 

9) Seu celular toca/avisa quando inicia uma tranferência via bluetooth? 

(   ) sim (   ) não 

10) A ajuda do promoter facilitou a troca da mensagem?   (   ) sim (   ) não 

11) Você conseguiria fazer a troca sem a ajuda do promoter?   (   ) sim (   ) não 

12) Você achou invasiva?   (   ) sim (   ) não 

13) Seu celular consegui reproduzir corretamenta a mensagem?   (   ) sim (   ) não 

14) Seu bluetooth já estava ativado?   (   ) sim (   ) não 

15) Você gostou da experiência de troca de mensagens via bluetooth?(   ) sim (   ) não 

16) Participaria de outra campanha do gênero?   (   ) sim (   ) não 

17) Gosta de receber publicidade via telefone celular?   (   ) sim (   ) não 

18) Você participaria de listas que autorizam o recebimento de mensagens em seu 

aparelho celular?   (   ) sim (   ) não 

19) Como você teve conhecimento da ação? 

(   )promoter (   ) peça audiovisual  (   ) peça gráfica (   ) observando 

outras pessoas  (   ) outras formas 
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Apêndice B – Peça enviada (wallpaper) 

 

 


