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O engajamento do mobile está aumentando a medida 
que os clientes utilizam telefones e tablets para 
interagir com seu aplicativo, ler seu e-mail, as 
mensagens, pesquisar o seu site e, cada vez mais, dar 
um grande salto para a compra. No Dia de Ação 
Graças de 2014, por exemplo, o tráfego móvel foi 
responsável por 52,1% de todo o tráfego online dos 
EUA – o primeiro dia em que dispositivos móveis 
ultrapassaram os seus correspondentes de 
navegação online tal como o PC. No dia seguinte, a 
Black Friday de 2014, as vendas mobile representaram 
27,9% do total de vendas online, um crescimento de 
28,2% sobre 2013.¹

Com mais clientes  pesquisando e comprando em 
dispositivos móveis, reduzir o atrito durante esses 
processos tornou-se o objetivo principal para 
profissionais de marketing experientes. Oferecer 
um aplicativo móvel dedicado, que disponibiliza 
conteúdo diretamente para os telefones e tablets 

1. Determine o objetivo de seu app

2. Integre o seu aplicativo móvel
ao seu banco de dados central da 
área de marketing

3. Convença os usuários de aplicativos
a aceitar as notificações enviadas

4. Saiba o timing certo

5. Otimize a frequência

6. Incorpore notificações “narrowcast”
para impulsionar relevância

7. Use disparos acionados por dados
para enviar uma notificação 1:1

8. Misture mensagens

9. Acione ou altere conteúdo de
notificações baseado em pontuação

10. Envie ofertas de tempo limitado

de seus clientes e que pode gerar transações no 
aplicativo (como, por exemplo, compras, downloads 
ou gestão de contas) ou orientar o seu cliente de 
volta para o seu site, é um passo importante para a 
realização deste objetivo.

No entanto, não basta ter um app. Embora a 
aquisição de aplicativos seja crescente, cerca de 
um em cada cinco aplicativos que é baixado, nunca 
é aberto ou ativado no dispositivo móvel. Além 
disso, quase seis em cada 10 aplicativos são 
utilizados menos de 10 vezes.² Como você pode 
aumentar a chance de seu aplicativo se tornar um 
recurso acessível para seus usuários? Adote o 
"push notifications" (envio de notificação), que 
pode expandir a aderência ao o seu aplicativo e 
ajudar a aumentar as conversões em quase 10%. 
Aqui estão 10 dicas para começar o envio de 
notificações no aplicativo móvel.
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Apps podem fazer muito mais do que somen-
te ajudar clientes a encontrar a localização 
física de lojas mais próximas ou rastrear seus 
horários. Os consumidores de hoje estão 
mais confortáveis usando seus dispositivos 
móveis para uma ampla gama de serviços, e 
o acesso móvel dá o poder para responder a 
perguntas e questões de uma forma mais 
rápida, tornando o serviço ao cliente mais 
eficaz. Então, pense sobre o que você quer 
que seus clientes façam em seu aplicativo. 
Você quer que eles se envolvam com o seu 
conteúdo, façam uma compra, ou algo mais? 
Quantas vezes você quer que eles voltem ao 
seu app? Responder a estas perguntas vai 
ajudá-lo a desenvolver sua estratégia geral de 
envio de notificações.

Determine o objetivo de seu app 1 
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Se os dados do app estão hospedados 
separadamente dos outros dados de marketing, 
considere tomar medidas para construir as 
integrações necessárias para colocá-los no 
mesmo servidor, assim, poderá utilizar seu 
potencial total. Ao alimentar seu banco de dados 
central com os dados comportamentais 
gerados pelos aplicativos, você pode usá-los 
para acionar conteúdo personalizado e 
interações através de seus e-mails, site, call 
centers e muito mais. Da mesma forma, você 
pode usar dados desses outros canais para 
personalizar o conteúdo em seu aplicativo móvel.

Integre o seu aplicativo móvel
ao seu banco de dados central
da área de marketing2 
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Com clientes já sujeitos a uma infinidade de 
mensagens de marketing de empresas, você 
deve mostrar aos usuários do app quais 
benefícios que terão ao permitir que você 
envie-lhes notificações. Obter a permissão é 
o ponto aqui. Embora nenhuma das leis 
internacionais dos EUA regulamentem o 
envio de notificações, a Apple exige que cada 
aplicativo no sistema iOS peça permissão 
antes de enviar notificações sob a instalação.

Aplicativos na loja Google Play para dispositivos 
Android não têm esse mesmo requisito de 
opt-in. No entanto, ambos Android e iOS, 
devem permitir que os usuários desliguem o 
impulso de notificações, quer no âmbito das 
configurações do dispositivo ou no próprio app.

Fazer isso é essencial para que você possa 
conquistar o usuário para aceitar mensagens 
de envio em sua página de download do app. 

Convença os usuários de aplicativos
a aceitar as notificações enviadas3 

A mensagem padrão de “opt-in” do “iOS” é 
útil, mas é melhor fornecer mais razões para 
acesso via um “push pop-up” dedicado logo 
antes da pergunta oficial. Realce os tipos de 
notificações que vai enviar, o valor que vai 
fornecer para o usuário, e a frequência com 
que os clientes podem esperar recebê-los. 
Adicionando um pouco de criatividade no 
design da cópia e no visual pode ajudar a 
diferenciar o seu pedido e aumentar acessos.

Enquanto o aplicativo é o melhor lugar para 
fazer o usuário aceitar o envio de notificações, 
o envio de um e-mail dedica-do a transmitir a 
importância de aceitar notificações pode ser 
uma maneira inteligente de complementar 
seus esforços dentro do app. Use algum 
outro canal para transmitir informações 
adicionais sobre como esses alertas podem 
agregar valor e aprimorar a experiência 
do usuário.
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Saiba o timing certo4 

Porque mensagens enviadas são geralmente 
ligadas à sons ou vibrações no telefone, o 
momento do envio nunca deve ser negligenciado. 
Você não deseja enviar uma notificação para os 
usuários de aplicativos às 3 horas da manhã e 
desencadear a ira de clientes cujo sono foi 
perturbado. Incorpore tempo de envio local em 
sua estratégia para que segmentos de usuários 
recebam mensagens de uma vez só, como por 
exemplo às 9 horas, independentemente da 
localização. Além disso, pense sobre como 
personalizar suas mensagens com base no 
calendário sazonal (por exemplo, as férias) para 
tornar a marca mais simpática.
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Otimize a frequência5 

A maioria dos usuários de dispositivos móveis 
têm dezenas de aplicativos instalados. Com todos 
esses aplicativos, a frequência de notificação pode 
ficar excessiva.

Os aplicativos com maior frequência de notificações 
irrelevantes são muitas vezes os primeiros a serem 
desinstalados. A solução é simples: não exagere. 
Para alertas de serviço, tais como “seu pedido está 
pronto para retirada“ ou “aprenda como nossas 
novas atualizações de segurança protegem a sua 
conta”, as notificações podem ser aumentadas, 
mas para publicidade ou fins promocionais, menos 
é geralmente mais. Se você tem vários tipos de 
notificações de um único aplicativo, verifique se 
usuário pode editar suas configurações de 
recebimento facilmente para cada tipo de notificação.    
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Uma vez que você tenha obtido seus programas 
de envio de notificação em execução, é hora de 
ir além de notificações gerais de transmissão 
que vão para todos os usuários do aplicativo. 
Notificações “narrowcast" utilizam definições 
de regra para lançar mensagens destinadas a 
um subgrupo alvo ou segmentação de usuários 
do aplicativo. Os critérios que você usa para 
segmentar pode variar muito, incluindo interações 
de aplicativos móveis, demografia do cliente e 
comportamentos de compra.

Por exemplo, digamos que uma cadeia de 
cinemas coletou dados sobre o interesse dos seus 
clientes em "Filme A". Quando os ingressos para 
"Filme A" estiverem disponíveis, uma notificação 
pode ser enviada para todos os usuários que 
haviam mostrado interesse no filme, alertando-os 
de que já podem comprar os ingressos.

Incorpore notificações “narrowcast”
para impulsionar relevância6 
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Use disparos acionados por dados
para enviar uma notificação 1:17 

Assim como um e-mail acionado pelo 
comportamento único de uma pessoa ou 
por dados demográficos podem aumentar 
o envolvimento, as notificações automati-
zadas, individuais também podem ser 
impulsionadas por ações de um usuário ou 
atributos. Considere o envio de notificações 
1: 1 desencadeados por:

• Data/evento: compromissos marcados, 
reservas ou lembretes de pagamento 

• Comportamento: lembretes de 
abandono de compras/navegação, 
avisos de retirada de pacotes

• Localização: pedidos de check-in ou 

recomendações e promoções com base 
na localização do telefone, incluindo 
avisos iBeacon

• Perfil: combinação de dados em um 
centro de preferência ou perfil de usuário 
com qualquer um dos comportamentos 
acima para afinar personalização

Para a maioria dos profissionais de marketing, 
um programa de “push-marketing” que 
combina transmissão geral, narrowcast e 1 : 1 
“push notifications” lhe permitirá maximizar o 
alcance e relevância da mensagem, então 
procure por mais maneiras de trabalhar 
essas notificações individualizadas em sua 
estratégia de mensagens.
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Misture mensagens8 

Ao contrário de alertas "simples" de texto, que 
aparecem na tela bloqueada do telefone ou 
tablet (os usuários veem antes de desbloquear 
seus dispositivos), use cores, gráficos e 
imagens e, também, uma caixa de entrada 
dentro do app para as “rich messages”.

A caixa de entrada interna do aplicativo móvel 
oferece a vantagem de permitir que você se 
comunique com os usuários de aplicativos sem 
interromper seu fluxo normal de atividades ou 
ter que competir por espaço no inbox com 
outras marcas. Com opções visuais expandidas, 
também te oferece o potencial de fornecer uma 
experiência mais imersiva ao cliente. Novamente, 
você pode (e deve) usar os dados para personalizar 
essas mensagens.
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Acione ou altere conteúdo de
notificações baseado em pontuação9 

O uso de pontuação pode ajudá-lo a segmentar 
melhor seus clientes e fornecer notificações mais 
relevantes. Por exemplo, digamos que você tem 
um modelo de pontuação por engajamento ou 
por inatividade marcando o quanto um cliente é 
envolvido com a sua marca. Com base nesta 
pontuação, você pode adaptar notificações para 
transformar um cliente envolvido em um defen-
sor da marca ou reativar um cliente desengajado 
cuja pontuação de inatividade cai abaixo de um 
certo nível.

Os dispositivos móveis também oferecem oportu-
nidades interessantes para executar campanhas 
de fidelização ou “gamification” à sua marca, e a 
integração de um modelo de pontuação relaciona-
do ao programa de notificação de envio pode abrir 
algumas possibilidades divertidas. Por exemplo, os 
usuários cujas pontuações atingem um determi-
nado limite poderão receber uma notificação acio-
nada alertando-os para prêmios que ganharam.
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Você quer engajar mais os clientes móveis que estão no site, mas não estão no seu aplicativo, ou 
você ainda não tem um aplicativo mobile? Usar o envio de notificações pela web para 
complementar as suas notificações de aplicativos móveis pode ajudá-lo a atingir um público 
potencialmente mais amplo: os clientes que estão em seu site regular ou mobile.

O envio de notificações pela web é um tipo de mensagem direcionada que capitaliza sobre o 
conteúdo do site que seu cliente está vendo naquele momento. Ele pode incorporar outros dados, 
tais como o comportamento de navegador do cliente, onde ou quando ele/ela está visitando sua 
página, e qualquer outro comportamento ou preferências associados com o usuário. 

Envio de notificações na web pode chamar a atenção de um cliente facilmente distraído, porque 
eles estão diretamente associados com o conteúdo que está sendo visualizado. Eles também 
não se perdem entre outras notificações de apps na tela de bloqueio de um smartphone.

As possibilidades são numerosas para os
profissionais de marketing.
Aqui está uma lista para você começar:
• Ofertas especiais vinculadas à página do
produto que está sendo visualizada
• Vendas relâmpago 
• Lançamentos de produtos
• Lembrete de “abandono de carrinho”
• E-mail “opt-in” ou convite de criação de contas
• Link para o chat ou contatos de suporte ao cliente
• Cross-sell (venda de produtos diferentes para clientes
existentes) para páginas de produtos relevantes

Notificações pela Web são mais fáceis para lançar do ponto de vista do profissional de marketing, 
porque você não tem que construir um dispositivo de comunicação separado, como um aplicativo 
móvel, ou páginas da Web com código rígido para entregar as mensagens. Em vez disso, software 
como programa de serviço, tais como “Mobile Web Push”, da IBM, oferece um painel de controle 
que você pode usar para construir, definir o público-alvo e implantar suas mensagens usando os 
critérios comportamentais ou demográficos que você escolher.

Além de enviar mensagens na tela, muitos programas de envio Web armazenam suas mensagens em 
uma caixa de entrada única para cada cliente no site, hospedando versões mais elaboradas do que a 
da simples mensagem em tela como uma caixa de entrada de e-mail.

Com os clientes de hoje buscando uma experiência perfeita, onde e quando eles se envolvem com 
você, notificações — seja na Web ou a partir de um aplicativo móvel — provavelmente vão se tornar 
ferramentas cada vez mais essenciais na sua estratégia multicanal de marketing.

O Poder de Envio de Notificações na Web

Tire suas dúvidas agora com
um de nossos especialistas

CHAT



A caixa de entrada dentro do app oferece aos 
profissionais de marketing novas opções além do 
que se pode fazer com a tradicional caixa de 
entrada do e-mail. Uma das mais intrigantes é a 
capacidade de enviar ofertas com restrições de 
tempo e códigos de promoção de uso único para 
usuários específicos. Por exemplo, você poderia 
enviar um cupom mais agressivo de 40% de 
desconto para um conjunto específico de clientes 
(por exemplo, melhores clientes, aqueles que 
recentemente fizeram uma compra grande, 
inativos, etc.).

Então, quando você chegar a um limite em 
que um certo número destes cupons foram 
resgatados, você pode retirar a oferta da 
caixa de entrada. Essa tática pode ajudá-lo a 
conduzir forte engajamento através de uma 
oferta mais agressiva, enquanto ajudando a 
garantir que você não dê mais margem do 
que o planejado.

Envie ofertas de tempo limitado10 
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CONCLUSÃO

Os consumidores estão se engajando com aplicativos mais do que nunca. Nos EUA, 
os usuários de Android e iPhone, maiores de 18 anos, estão gastando 65% mais 
tempo a cada mês usando aplicativos que utilizavam apenas há dois anos atrás.3 
Esses contatos móveis estão muitas vezes procurando comprar — 55% dos 
consumidores que utilizam celular para pesquisa querem comprar dentro de uma 
hora, e 83% gostariam de comprar dentro de um dia.4 Incorporando envio de 
notificações cada vez mais sofisticados em seu mix de mensagens pode ajudar a 
garantir que você envolva esses usuários móveis através do seu smartphones, 
tablets e “wearables” (dispositivos) com o conteúdo perfeito no momento certo.

NOTAS DE RODAPÉ

1   IBM, “U.S. Retail Online Holiday Shopping Report,” Jan. ‘15
2   Dave Hoch, Localytics, “App Retention Improves – Apps Used Only Once Declines 
to 20%,” June 11, 2014
3   Nielsen, “Smartphones: So Many Apps, So Much Time,” July 1, 2014
4   Nielsen and Google, “Mobile Path to Purchase: Five Key Findings, “ Nov.2013
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Watson Marketing é um conjunto de soluções cognitivas que inclui os produtos “Campaign Automation”, “Marketing Insight” e “Real-time 
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