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Utilizar o aparelho celular só para ouvir ou falar é a mesma coisa que usar o computador só 
para enviar ou receber e-mails. O conceito de transmissão de dados via celular ainda não 
emplacou por aqui, mas isso deve acontecer logo, visto que em três anos estima-se que este 
mercado gere uma receita de US$ 200 bilhões, com 2,5 bilhões de usuários, segundo dados da 
consultoria Estrategy Analytics.  
 
É certo que o grande responsável por esse montante continuará a ser a troca de mensagens, 
ou Short Message Service (SMS), que, hoje, já movimenta cerca de US$ 80 bilhões. Nos 
últimos dois anos, o volume de SMS no país cresceu significativamente, no entanto, ainda 
enviamos apenas 500 milhões de torpedos por mês, metade do volume registrado em 
Portugal, que possui um mercado consumidor cerca de dez vezes menos que o nosso.  
 
A média de envio mensal de mensagens por celular no país, é de cinco a seis, enquanto que  
na Venezuela a média mensal é de 140 SMS por celular. Um dos principais motivos para a 
baixa utilização do serviço no Brasil é o seu alto custo, pois enquanto aqui o preço médio de 
envio é de US$ 0,15, na Venezuela esse valor é de apenas US$ 0,03.  
 
No entanto, restringir o mercado de transmissão de dados via celular ao segmento de SMS 
seria um enorme equívoco. A bola da vez é o chamado mobile marketing, termo que 
representa o segmento de ações de marketing via celular.  
 
Pelo que já poder ser percebido em alguns países da Europa e da Ásia, tanto na área de 
entretenimento quanto para os negócios propriamente dito, celular lá, com perdão do clichê, ‘é 
coisa de gente grande’ e nos mostra o quanto ainda temos que aprender no que diz respeito, 
sobretudo, à produção de conteúdo para esse novo veículo de comunicação. 
 
Aos poucos, as empresas vêm descobrindo o poder de penetração que as mensagens de texto 
têm com diferentes públicos. Sabe-se, por exemplo, que 80% das pessoas que recebem um 
SMS, lêem seu conteúdo.  
 
A utilização das mensagens por parte das empresas começou, primeiramente, por iniciativa 
das próprias operadoras de telefonia celular, que divulgavam suas promoções e seus novos 
serviços. Recentemente, foi a vez dos bancos descobrirem que as mensagens podem ser mais 
uma ferramenta de segurança e também de receita. 
 
O ponto fraco da utilização de SMS como ferramenta exclusiva para divulgação de campanhas, 
serviços e promoções é a sua limitação tecnológica, já que as Short Message Service, como o 
próprio nome diz, só podem ter texto, com no máximo, 256 caracteres.  
 
Uma vez que o celular tem a vantagem de ficar 24 horas por dia ao lado da pessoa, podendo 
ser acessado de qualquer lugar e a qualquer hora, e resolvendo um grande problema das 
campanhas tradicionais, que é o esquecimento da marca no momento que o interesse do 
consumidor pela propaganda passou, vislumbra-se, portanto, o gigantesco filão a ser 
explorado com o mobile marketing.  
 
Pode ser uma promoção, uma divulgação de produto, ou uma ação de fidelização com o 
cliente, não importa, o mobile marketing indiscutivelmente consegue, com um grau de 
personalização dificilmente possível de se encontrar em outros veículos, atingir de maneira 
direta o público escolhido. 
 
Dois eventos podem ter tornado 2007 o ano de inauguração do segmento de mobile marketing 
no país: a campanha de lançamento do Fiat Punto, que teve abrangência e destaque e 
nacional, e a criação da Associação de Marketing Móvel do Brasil (AMMB), cujo objetivo será 
contribuir no estabelecimento de regras e padrões, capacitar profissionais, consolidar 
informações e referências da área, realizar pesquisas, além é claro de estabelecer um padrão 
ético no mercado. 



Para os próximos anos, o desafio do mobile marketing é mostrar para os empresários que os 
resultados obtidos com uma campanha pelo celular podem ser 10 vezes maior do que uma 
campanha tradicional, dependendo do produto e do público a ser atingido, e que já existe sim 
uma boa aceitação para a recepção de campanhas por SMS, desde que tenham relevância, 
tenham benefícios tangíveis e, claro, sejam devidamente autorizadas pelos usuários. Com o 
aumento dos celulares com tecnologias bluetooth e wap, por exemplo, as campanhas podem 
ser mais elaboradas, gerando um resultado ainda melhor. 
 
Além do setor bancário, que deverá usar as mensagens de texto como uma espécie de 
ferramenta casada com o mobile banking, em que o usuário não irá somente checar o saldo, 
mas também receber avisos de cartão, cotação de bolsa e ampliação de crédito, a participação 
do setor de varejo e de serviços também deve crescer em 2008, fazendo com que o mobile 
marketing se firme no mercado com uma ferramenta de comunicação entre diferentes públicos 
de forma barata e eficaz. 
 
As operadoras de celular, as agências de propaganda e as empresas que produzem conteúdo 
para celular devem aproveitar o começo da movimentação do mercado nesse ano e explorar 
esse segmento que tem todas as chances de virar a nova vedete da publicidade brasileira. 
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