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As operadoras de telefonia móvel voltam suas atenções para a receita de publicidade, 
estruturando-se para fazer campanhas por meio de seus serviços, criando bases de clientes 
que aceitam publicidade (base opt-in) e fazendo acordos com empresas de busca para terem 
receita de links patrocinados. As empresas estão atrás de uma fatia dos R$ 26 bilhões 
movimentados pela publicidade no ano passado, segundo o projeto Intermeios, e apostam em 
um meio que atinge mais de 125 milhões de pessoas para seduzir os anunciantes. 
 
A Claro, controlada pela América Móvil, do milionário mexicano Carlos Slim, finalizou a 
montagem de pacotes para venda de banners no seu portal WAP, além de ter estruturado 
algumas campanhas de marketing por meio do envio de mensagens de texto aos clientes da 
operadora. 
 
Com esses inventários prontos, a Claro selecionou cinco empresas para efetuar a 
comercialização dos espaços disponíveis para publicidade. "Estamos encaminhando esses 
inventários a potenciais anunciantes, os quais avaliarão estes espaços. Acreditamos que 
teremos um bom retorno", afirmou Fiamma Zarife, diretora de Serviços de Valor Agregado da 
Claro. 
 
A executiva acredita que a receita advenha da publicidade via celular, por meio de patrocínio e 
de anúncios de empresas em alguns serviços da operadora, como as mensagens de texto 
(SMS), por exemplo. Isso é importante para a Claro, uma vez que grande parte da sua base 
de clientes é de assinantes pré-pagos, que gastam menos, além do fato de as receitas de voz 
não apresentarem crescimento. "O modelo patrocinado é bastante interessante, acreditamos 
nele", atestou. 
 
A estruturação dos modelos de mobile marketing da Claro ocorreu depois de alguns testes 
feitos no final do ano passado, com a realização de uma campanha de publicidade via celular 
do lançamento do Fiat Punto, que, segundo Fiamma, foi um sucesso e teve boa aceitação dos 
usuários.  
 
Já no final do mês passado, a Claro ofereceu seus serviços de celular para veicular uma 
campanha da Unilever sobre o xampu Seda Teens. Entre as aplicações, a Claro chegou até a 
criar um jogo voltado para adolescentes e que poderia ser baixado pelo portal da operadora.  
 
"As experiências foram proveitosas e agora vamos promover ações como essas com mais 
ênfase", analisou Fiamma. Para atrair receita por meio da venda de links patrocinados, a Claro 
lançará, no final deste mês, os serviços de busca pelo celular por meio de parceria com o 
Yahoo!. 
 
A TIM trabalha com mobile marketing por meio da comercialização de banners para 
publicidade em seu portal WAP desde 2006, em detrimento da grande procura por parte dos 
anunciantes, e detém boa receita com esses serviços. Segundo Renato Ciuchini, diretor de 
Planejamento Estratégico e Novos Negócios da TIM, a empresa foi pioneira dentro do Grupo 
Telecom Italia na comercialização de banners no portal WAP.  
 
"Essas iniciativas de mobile marketing já representam 10% da receita de conteúdo e são 
complementares aos planos de mídia tradicionais", revelou Ciuchini, ressaltando que se trata 
de uma expansão das ferramentas e canais "para os quais surgem novas possibilidades de 
relacionamento, sem concorrer com os espaços das mídias tradicionais". 
 
Tendo em vista a grande possibilidade de receita por meio de publicidade no celular, a TIM 
contratou no início deste ano uma consultoria para analisar e estruturar as iniciativas de 
mobile marketing que podem ser realizadas, além de ter criado um grupo de trabalho para 
estudar o mercado e apontar as possibilidades existentes e a forma de atuação. 
 



A TIM já participou de algumas campanhas de publicidade pelo celular de forma experimental, 
como as do xampu Seda Teens e do automóvel Fiat Punto. No entanto, a TIM pretende 
estruturar melhor esse serviço com o grupo recém-criado.  
 
"Nossa intenção é participar de poucos projetos, que sejam mais consistentes para que 
possamos entender esta nova oportunidade de negócios. Hoje, por exemplo, estamos 
trabalhando em dois projetos exclusivos, só para a base de clientes da TIM, que serão 
divulgados dentro de 30 a 60 dias", apontou Ciuchini.  
 
Reformulação 
Por sua vez, a Brasil Telecom também quer aproveitar as receitas de mobile marketing e 
oferece, por meio de leilão, aos anunciantes em potencial, os dois banners de seu portal WAP. 
Atualmente a empresa vende o espaço por um tempo determinado, mas a idéia é passar a 
negociar por click, ou visita (page view). 
 
A receita dos banners tem um limite, por isso a operadora já trabalha em busca de novas 
formas de mobile marketing e o foco está na criação da base de opt-in qualificada, a qual a 
Brasil Telecom já desenvolve, agregando cerca de 1,5 milhão dos seus clientes. 
 
O diretor de Operação Móvel e Desenvolvimento de Negócios da empresa, Roberto Rittes, 
acredita que essa base qualificada, contemplando maior segmentação e informações, facilitará 
a assertividade da campanha e a chegada do anúncio ao público-alvo.  
 
Isso, somado a uma fácil opção de sair da base que recebe os anúncios (opt-out) para os 
clientes não se sentirem incomodados e acabarem por desistir da operadora, são apontados 
pelo executivo como facilitadores para as ações de mobile marketing, principalmente nos 
modelos de envio de mensagens de texto (SMS), apontada como uma das principais formas de 
se fazer publicidade pelo celular.  
 
"O anunciante paga muito mais por um SMS relevante", disse Rittes. Com esse pensamento, 
tanto Fiamma Zarife, diretora da Claro, quanto Roberto Rittes, diretor da Brasil Telecom, vêem 
na oferta de minutos grátis e descontos em planos de voz e SMS uma alternativa para trazer 
os clientes para dentro da base de opt-in. 
 
A Vivo comercializa banners nos seus portais de busca e passará a adquirir receitas de links 
patrocionados a partir da parceria com o Yahoo! Além disso, a empresa afirmou manter 
estudos sobre outras possibilidades de mobile marketing. 
 
 
Leia Mais: 
 
TIM, Vivo e Claro perdem mercado e Oi e BrT ganham 
 
O balanço mensal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgado esta semana, 
mostrou que Vivo, TIM e Claro, as líderes do mercado de telefonia móvel do País, perderam 
participação em abril, ao passo que a Oi (ex-Telemar) e Brasil Telecom (BrT) avançaram. A 
Vivo manteve a liderança, com 27,2% de participação, frente a 27,28% no mês anterior, 
enquanto a TIM, com 25,85%, continuou na segunda posição, mas recuando em relação aos 
25,87% de market share registrado em março. A Claro, por sua vez, saiu de 24,78% para 
24,75%, seguida da Oi, que avançou de 13,78% para 13,96% no mês passado. O grupo 
Telemig Celular/Amazônia Celular teve uma pequena redução e continua em quinto, com 
4,22%, enquanto a Brasil Telecom saiu de 3,64% de participação em março para 3,66% em 
abril.  
 
Apesar disso, o crescimento da telefonia móvel continua em ritmo acelerado e batendo 
recordes. Abril registrou 1,93 milhões de habilitações, o maior número de adesões em 2008, e 
alcançou 127,7 milhões de assinantes em todo o País. Em relação a abril de 2007, que teve 
722 mil adesões, o crescimento foi de 167,25%. Ou seja, o mês passado foi o segundo melhor 



mês de abril da telefonia móvel no País, abaixo apenas de 2005, quando registrou 2,15 
milhões de adesões. 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 


