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Atualmente, a publicidade mundial na internet movimenta 35 bilhões de dólares e a 
expectativa de crescimento é de 18% ao ano, segundo informações de Paulo César Queiroz, 
vice-presidente da DM9DDB. Ele e outros especialistas do mercado de Mobile Marke-ting (MM) 
palestraram no 7° Tela Viva Móvel na semana passada (13 e 14). 
 
A publicidade mundial em geral movimenta US$ 436 bilhões e, até 2010, vai crescer 6,2%. 
"Isso é um baixo crescimento para a publicidade", diz Queiroz. 
 
No Brasil, o crescimento da publicidade na web, em 2007, representou 46% em relação ao ano 
anterior. Mas a surpresa foi o aumento em jornais (15%), já que é um veículo que perde 
espaço para outras mídias, como a própria internet. Em seguida, vem TV (9%), revista (7%) e 
rádio (6%). 
 
Segundo o Ibope, em 2007 a TV ficou com a maior fatia do bolo publicitário: R$ 
25.709.398,00, o que representa 50% do total de R$ 51.868.926,00. O jornal ficou com R$ 
14.870.000,00 (29%), revista com R$ 4.703.144,00 (9%), TV por assinatura com R$ 
4.064.575,00 (8%), rádio com R$ 2.098.171,00 (4%), cinema com R$ 333.607,00 (1%) e 
outdoor com R$ 89.930,00 (zero%). 
 
A pesquisa realizada pelo TGI Ibope com 16 mil pessoas revelou que a população brasileira 
ainda consome mais TV aberta (97%). Em seguida, vem mídia exterior (84%) e rádio (81%). 
Celular e internet atingem, respectivamente, 63% e 36% dos brasileiros. Por último aparecem 
revista (42%), jornal (35%), TV a cabo (21%) e cinema (13%). 
 
O fato, para Queiroz, representa um atraso com relação ao MM. "O Brasil ainda está atrasado 
com o mobile marketing, pois a cadeia de valores ainda não está totalmente formada", 
acredita o publicitário. 
 
Ainda de acordo com Queiroz, dos 31,9 milhões de celulares com acesso à internet no País, 
somente três milhões utilizam o serviço. Porém, esses usuários são heavyusers. "Quem usa a 
internet através do celular utiliza todos os serviços e dá preferência para o entretenimento: 21 
% procuram música, 12% esporte, 10% notícias e 6% e-mail", explica. 
 
Mobile Advertising 
E publicidade também cresce no meio da telefonia móvel. Segundo Roberto Vazquez, 
responsável pela Nielsen na América Latina, a Ásia e a América Latina registram, 
respectivamente, um aumento de 4,9% e 3,2%. Esse fenômeno deve-se ao crescimento da 
economia nesses dois continentes. Na Europa, porém, não houve crescimento e na América do 
Norte houve uma queda de 8,3%. 
 
De acordo com a pesquisa realizada pela Nielsen em 2007, o Brasil possui 62 aparelhos 
celulares para cada cem habitantes. Na Argentina e no Chile esse número é maior: 96 e 87 
aparelhos por cem habitantes, respectivamente. 
 
No ano passado, a venda de celulares no Brasil cresceu 21% em comparação à 2006. Isso 
significa 120.980 milhões de linhas habilitadas em 2007 no País. 
 
Ainda de acordo com a pesquisa da Nielsen, 89% dos aparelhos brasileiros são pré-pagos e 
69% para uso pessoal. "Isso não é comum no restante do mundo, onde os celulares são em 
sua maioria pós-pagos e para uso profissional", declara Vazquez. 
 
O serviço de SMS também é outro ponto no qual o Brasil se difere do restante do mundo. 
Segundo a pesquisa, 61% dos usuários mundiais utilizam o serviço, enquanto 44% dos 
brasileiros não sabem como utilizá-lo. "As pessoas não estão treinadas para esta 'terceira tela', 
mas podemos educá-las para isso", diz Vazquez. 
 



Porém, o rádio é o campeão do serviço mais usado pelo celular: 17% dos usuários o utilizaram 
no último mês por meio do celular. Sendo que desses consumidores, 32% têm entre 18 e 29 
anos e pertencem às classes A/B (27%) e C/D (23%). 
 
Com relação aos aparelhos vendidos no ano passado no Brasil, 12.566 milhões tinham câ-
mera, 9.939 milhões rádio, 8.709 milhões internet e 7.764 milhões, vídeo. 
 
Mas o que chamou a atenção de Vazquez é que quando perguntaram quais serviços gostariam 
de ter em seu aparelho 32% dos brasileiros responderam vídeo-chamada e 31% TV. "Esse não 
é um comportamento comum em países subdesenvolvidos. Talvez isso ocorra no Brasil por ser 
um País atento ao que acontece no mundo", explica o executivo da Nielsen. 
 
Outros serviços que os consumidores desejam ter nos celulares são câmera (78%), MP3 
(66%), rádio (59%) e bluetooth (43%). "Apesar de desejarem câmera no celular, os 
brasileiros ainda enviam as fotos pelo computador. Isso é uma questão cultural", finaliza 
Vazquez.  
 
O Tela Viva Móvel é um evento organizado pela Converge Comunicação. 
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