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O rápido avanço das novas plataformas digitais para transações comerciais e a convergência 
entre elas trouxeram novos desafios na medida em que fizeram nascer uma nova geração de 
consumidores: primeiro, o consumidor on-line, que rapidamente adotou a internet para 
pesquisar ofertas, comparar produtos e, lógico, comprar; e, agora, aos poucos, mas também 
com a velocidade típica das transformações das novas tecnologias, o consumidor móvel.  
 
No Brasil já são mais de 120 milhões de telefones celulares nas mãos de todas as classes 
sociais, sendo que mais de 80% dos pertencentes às C e D já têm um aparelho. Inseparável, o 
celular certamente deixará - e já está deixando - de ser apenas uma invenção de Alexander 
Graham Bell para transmitir sons através de sinais elétricos.  
 
Como está sempre com o assinante onde quer que esteja e a qualquer hora, o celular vem se 
transformando em um poderoso aliado dos marqueteiros para promover marcas, produtos e 
serviços, surgindo assim também como uma nova e poderosa fonte de faturamento para as 
operadoras, que sabem dos limites de ampliar a receita por usuário na medida em que o 
universo dos sem-telefone fica cada vez menor.  
 
E onde o varejo ganha com isso? Bem, caro leitor, por sua mobilidade e fácil portabilidade, o 
celular ganha status de uma nova mídia capaz de gerar leads e vendas como nenhuma outra 
e, o que é melhor, com campanhas totalmente direcionadas ao perfil de cada consumidor. 
Como? Simples.  
 
Já imaginou seu consumidor entrar em sua loja e, por ser um cliente fiel que integra seu banco 
de dados, mandar a ele um SMS (mensagem de texto) com uma oferta especial, válida 
somente naquele dia e feita especialmente para ele? Ou ainda criar uma promoção em parceria 
com um fabricante em que ao passar a câmera do celular pelo leitor do código de barras do 
produto o cliente recebe um desconto? Ou até mesmo localizar um cliente que está nas 
proximidades da loja e convidá-lo por meio de uma mensagem a fazer uma visita e ganhar um 
brinde?  
 
Pensa que isso tudo não passa de profecia? De um exercício de futurologia? Ledo engano. 
Segundo o Instituto de Pesquisas Informa Telecom & Media, no ano passado o investimento 
total em anúncios móveis em todo o mundo chegou a impressionantes US$ 871 milhões. O 
mesmo instituto prevê que até 2011 o gasto anual em publicidade em dispositivos móveis será 
de US$ 11,4 bilhões e analistas já prevêem que chegará a ultrapassar os investimentos em 
internet, TV, rádio, meios impressos e outdoor. Duvida? De acordo com a União Internacional 
de Telecomunicações, já são mais de 3,3 bilhões de celulares em circulação, isto é, metade da 
população do planeta. E nós brasileiros já ocupamos o quinto lugar em número de aparelhos.  
 
A onda do mobile marketing que já inundou países da Europa e dos Estados Unidos não irá 
demorar para chegar por aqui. Nesses mercados, as operadoras de telefonia celular já 
oferecem aos seus assinantes minutos gratuitos de ligação ou o envio de mensagens sem 
nenhum custo àqueles que aceitarem receber publicidade em seus telefones. E com um 
detalhe importante: para participar o cliente precisa preencher um questionário que serve para 
traçar seu perfil e, assim, formatar um poderoso banco de dados para ações de marketing.  
 
Basta imaginar que qualquer transmissão de dados ou mesmo voz é um potencial espaço 
publicitário para avaliar o quanto o celular ainda poderá ser explorado para ajudar o varejo a 
fazer bons negócios. E você, leitor, vai se mover atrás deste novo consumidor ou vai ficar 
parado esperando que seu concorrente o faça?  
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