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Esqueça a “estratégia móvel em primeiro lugar”. 
Pense no “consumidor em primeiro lugar”
Por Michael Betzer, Diretor Executivo da Humanify, uma subsidiária de propriedade integral da TeleTech

As expectativas do consumidor em relação às estratégias 
móveis estão crescendo a cada dia. As empresas inteligentes 
estão respondendo com uma abordagem que prioriza o 
cliente ao projetarem suas estratégias móveis de interação. 

Como 80% da população mundial agora carrega um 
dispositivo móvel e espera experiências otimizadas ao 
interagir com eles, faz sentido, então, focar-se primeiro nas 
necessidades dos consumidores antes de criar seu aplicativo 
ou otimizar seu site.

Embora os especialistas em 
marketing e a tecnologia da 
informação aparentemente 
reconheçam a importância 
de criar estratégias móveis 
com base na visão dos 
consumidores, poucos podem 
mostrar sucesso. De acordo 
com o eMarketer, 29% dos 
especialistas em marketing 
dizem que possuem um nível 

“médio” de experiência móvel e 
23% dizem que estão desatualizados.  Para começar a ver 
uma mudança nesta área, eu sugiro primeiro perguntar aos 
consumidores através de pesquisas e testes com usuários 
o que eles necessitam e como querem se comunicar com a 
marca.  

Uma vez que uma empresa compreenda as preferências 
individuais dos consumidores sobre os canais, as 
necessidades de conteúdo e frequência de interação, 
ela deve criar uma estratégia móvel que forneça valor e 
auxilie os clientes com a ajuda que necessitarem quando 
for preciso.  Isto é importante, e o eConsultancy informa 
que 83% dos consumidores necessitam de algum grau de 
suporte ao cliente ao realizarem uma compra on-line. 

Portanto, se um consumidor tivesse um projeto de reforma 
da casa, ele ou ela debateria esse projeto com um especialista 

no assunto. E se essa pessoa estivesse no meio do projeto, 
ele ou ela teriam mais probabilidade de se conectar com 
o especialista utilizando um chat ou a função de vídeo de 
um smartphone. E talvez o consumidor comprasse on-line 
materiais adicionais.   

As empresas estão cada vez mais perto de fornecer este 
tipo de experiência móvel, perfeita, que também atinja as 
necessidades de atendimento, marketing e vendas dos 
clientes, , mas muitas falhas persistem. Muitas marcas 
ainda mantêm experiências móveis pobres, tais como 
não oferecer sites que sejam otimizados para dispositivos 
móveis ou apresentar funcionalidades limitadas em 
aplicativos que não atendem às necessidades específicas 
dos consumidores.  Além disso, poucos aplicativos permitem 
que as marcas interajam com os consumidores através dos 
vários departamentos dentro de suas organizações. Ao 
contrário, eles estão frequentemente isolados e limitados aos 
departamentos individuais. 

Uma empresa que oferece produtos para a perda e 
manutenção de peso lançou um novo aplicativo que 
interage com os consumidores através de sua jornada de 
emagrecimento.   O aplicativo permite que os usuários criem 
um perfil sobre seu estilo de vida e preferências de exercício. 
Um instrutor é atribuído aos usuários com base em seus 
perfis e, em vez de somente promover produtos através do 
aplicativo, a empresa está construindo um relacionamento 
com os usuários ao ajudá-los a fazerem escolhas saudáveis e 
orientá-los por toda a trajetória para uma saúde melhor. 

Um dos maiores obstáculos para fornecer uma melhor 
experiência móvel não está nem relacionado à tecnologia; é 
um problema organizacional. As empresas devem claramente 
definir o funcionário ou funcionários responsáveis por criar 
e gerenciar seus aplicativos e experiências móveis. Devem 
também incentivar a cooperação e feedback de outras 
áreas fundamentais da organização que têm participação na 
experiência com o consumidor.  Quase sempre a tarefa recai 
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para o marketing ou para a tecnologia da informação, com 
pouca contribuição de outras áreas da empresa. 

Esta abordagem é prejudicial em longo prazo, pois pode limitar 
a funcionalidade móvel.  Por exemplo, nos bastidores da 
empresa de perda de peso mencionada acima, a publicidade, 
vendas, serviços e outros departamentos da organização 
tiveram que realinhar seus objetivos e cooperar de forma mais 
estreita para fornecer uma experiência móvel perfeita.  Do 
mesmo modo, as empresas também necessitam retroceder 
e reavaliar suas abordagens para atenderem às necessidades 

do consumidor antes de lançarem aplicativos ou de 
reconfigurarem sua presença móvel. 

A conclusão é que as experiências móveis eficazes focam 
nas necessidades do consumidor.  Além disso, incorporar 
contribuições de diversas partes de uma organização tais 
como do marketing, vendas, tecnologia da informação 
e atendimento ao cliente no desenvolvimento de uma 
estratégia móvel de interação pode fornecer uma experiência 
mais perfeita para o usuário. Embora não haja uma maneira 
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segura de criar uma presença móvel de sucesso, colocar o 
consumidor em primeiro lugar é um passo na direção correta.  
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