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10 motivos para a sua empresa ter um app 

1. Fidelização de clientes: quem baixar seu aplicativo lembrará da sua marca 

sempre que precisar de algo relacionado aos seus serviços. Estará muito inclinado 

a procurá-lo nos momentos de dúvidas, de resolução de problemas ou para 

economizar tempo. 

2. Relacionamento: por ter criado um laço de fidelidade, a imagem da marca estará 

fortalecida. O usuário confiará nos estandartes da empresa, no que ela oferece, 

entenderá que ela está disposta a ouvir e ser parceira do cliente quando ele 

precisar de seus serviços. 

3. Promoções: disponibilizar cupons de desconto para quem baixa o aplicativo é 

uma boa estratégia para que os clientes decidam baixá-lo. Notificações de 

promoções momentâneas também é interessante para impulsionar decisões, pois 

o cliente entende que ele tem vantagens recorrentes de manter o aplicativo em seu 

celular. 

4. Eventos: divulgar eventos promovidos ou sediados pela sua empresa fica muito 

mais fácil! Através da habilitação de notificações, o usuário recebe em sua tela um 

chamado do aplicativo, notificando-o do evento e seus detalhes. 

5. Lançamentos: notifique seus clientes em primeira mão do lançamento de 

produtos ou serviços. Convide-os para conhecer a novidade pessoalmente ou 

informe seus atributos e vantagens pelo próprio aplicativo. 

6. Facilidade de obter informações: mapa off-line, horário de funcionamento, 

particularidades dos serviços, cardápios/menu, e-mail, telefone de contato, entre 

outros. 

7. Canal de sugestões: oportunidade de melhoria de serviços prestados através de 

um canal direto com o consumidor, onde é possível saber o que houve de melhor 

ou pior na experiência que ele teve. Isso credita confiança do usuário na empresa, 

já que compreende o compromisso da marca com a melhoria de seus serviços. 

8. Encurtar caminhos: para se obter reservas, marcar visitas, tirar uma dúvida ou 

até notificar uma eventual mudança. 

9. Acesso direto ao conteúdo: do blog do site, fotos de eventos e atualizações das 

redes sociais. 

10. Sala de imprensa: o que saiu na mídia sobre você e acesso restrito ao que você 

quer que saia na mídia. É uma estratégia para manter as pessoas por dentro das 

boas e más noticias que precisam ser veiculadas. Lembre-se que transparência é 

essencial nos dias de hoje. 

http://blog.wsiconsultoria.com/10-motivos-para-a-sua-empresa-ter-um-app
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17/05/2013 16h27 - ATUALIZADA EM: 16/06/2013 09h03 - POR ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE 

QUER FAZER UM 
APLICATIVO PARA A SUA 
EMPRESA? ENTENDA AS 
EXIGÊNCIAS DO PÚBLICO 
A MILLWARD BROWN DETECTOU QUE ENVIO DE MENSAGENS FORA DO INTERESSE E 
CADASTROS PEDINDO MUITAS INFORMAÇÕES PESSOAIS SÃO OS FATORES QUE MAIS 
INCOMODAM OS USUÁRIOS 

inShare1 

CELULAR IPHONE SMARTPHONE 

TECNOLOGIA 4G (FOTO: GETTY IMAGES) 

A Millward Brown, agência especializada em pesquisas de propaganda, 

comunicações de marketing, mídia e brand equity, realizou um estudo global 

sobre o comportamento dos usuários de smartphones e tablets. No Brasil, o 

estudo foi realizado por meio de entrevistas online em duas etapas: a primeira, 

com 117 internautas, e a segunda, exclusivamente com 401 proprietários de 

smartphones e tablets. 
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A Millward Brown perguntou aos entrevistados: ao usar celular e/ou tablet, o 

que pode melhorar a sua opinião sobre uma marca? A maioria (44%) afirma que 

receber informações sobre promoções, cupons ou ofertas contribui para uma 

opinião favorável. Para 38%, ter um bom site para smartphone ou tablet é um 

diferencial importante, enquanto 33% afirmam que oferecer um aplicativo para 

o dispositivo ajuda a melhor a imagem da marca. 

  

A MAIORIA 

(44%) AFIRMA QUE RECEBER INFORMAÇÕES NO SMARTPHONE E/OU TABLET SOBRE 

PROMOÇÕES, CUPONS OU OFERTAS CONTRIBUI PARA UMA OPINIÃO FAVORÁVEL (FOTO: 

DIVULGAÇÃO) 

A pergunta ao contrário também foi feita: o que pode prejudicar a opinião sobre 

determinada marca? O envio de anúncios ou mensagens fora do interesse 

liderou a pesquisa com 59%, e 56% se incomodam com o fato de as marcas 

pedirem muitas informações pessoais antes de acessar uma ferramenta ou um 

aplicativo oferecido. Também 56% acreditam que um aplicativo oferecido ser 

muito lento ou não funcionar corretamente no dispositivo prejudica a imagem 

da marca. 
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59% 

CONCORDAM QUE O ENVIO DE ANÚNCIOS OU MENSAGENS FORA DO INTERESSE PREJUDICA 

MUITO A IMAGEM DA MARCA (FOTO: DIVULGAÇÃO) 

 Os usuários também responderam sobre as vantagens e desvantagens dos apps. 

A     principal vantagem (72%) é poder acessá-lo diretamente em vez de precisar 

utilizar um navegador. Ainda, para 41% é uma vantagem aplicativos que não 

precisam de conexão de internet. As maiores desvantagens ficam para o 

esgotamento da bateria com o uso de apps (51%) e com o fato de ter de pagar 

pela versão completa (47%). 

A PRINCIPAL 

VANTAGEM DE UM APLICATIVO, PARA 72% DOS ENTREVISTADOS, É PODER ACESSÁ-LO 

DIRETAMENTE EM VEZ DE UTILIZAR UM NAVEGADOR (FOTO: DIVULGAÇÃO) 
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A MAIORIA 

(51%) DOS ENTREVISTADOS MENCIONOU O ESGOTAMENTO DA BATERIA COMO O PRINCIPAL 

FATOR NEGATIVO (FOTO: DIVULGAÇÃO) 

A empresa de pesquisa também perguntou aos entrevistados quanto tempo eles 

gastavam com seis atividades diferentes. Os internautas declararam gastar cerca 

de 14% do tempo no uso de aplicativos do smartphone, quase o mesmo tempo 

que usam para ligações (15%). Nos tablets, os usuários gastam 21% do seu 

tempo com aplicativos, 1% a menos do que gastam para navegar na web (22%). 

 

Antes de criar um aplicativo para a sua empresa, veja a lista que a agência 

preparou do que fazer e não fazer. 

 

FAÇA 

- Seja gratuito, se possível, e fácil de achar 

- Deixe claro o que você oferece e o que foi atualizado 

- Foque na facilidade de uso 

- Entregue algo de valor/útil 

NÃO FAÇA 

- Não trave 

- Não faça um aplicativo que não será utilizado regularmente 

- Não o torne muito complexo 

- Não faça mais do que pode (melhor nenhum aplicativo do que um aplicativo 

pobre) 


