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Atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de desligar o computador e jogar tudo para o 
alto ao ver a caixa postal repleta de email inúteis e até mesmo perigosos. Mas com o celular a 
história promete ser diferente. Esta é a função da Mobile Marketing Association (MMA), 
entidade global sem fins lucrativos criada em 2003 que reúne operadoras, fabricantes, 
agências de publicidade, mídias (Yahoo, Google, Microsoft) e as chamadas agregadoras, 
empresas que desenvolvem ações de marketing móveis.  
 
Com forte atuação nos Estados Unidos, Europa e Ãsia/Pacífico, a MMA começa a marcar 
presença na América Latina, com a eleição dos membros do Conselho Administrativo. Tendo 
Federico Pisani Massamorbile, CEO da agregadora Hanzo como presidente, o conselho 
trabalhará nas questões que afetam a indústria, como a instituição de melhores práticas e a 
proteção da privacidade do consumidor.  
 
A expectativa é que a organização colabore para duplicar, em dois anos, a receita proveniente 
do tráfego de dados no Brasil, atualmente de R$ 5 bilhões sendo que, em 2007, o mobile 
marketing foi responsável por 7% da receita dos serviços de valores agregados (SVA) das 
operadoras.  
 
“O Brasil já foi o maior mercado móvel, bem à frente dos Estados Unidos. Em 2001, quando foi 
criada a rede de relacionamentos móvel Blah!, pela operadora TIM, ninguém esperava que em 
três anos o número de usuários chegasse a 5 milhões, com membros na América Latina, Índia, 
Malásia, Filipinas e Estados Unidos, para onde exportarmos a tecnologia. Mas com a chegada 
da tecnologia GSM, as operadoras passaram a se preocupar com market share, e o foco 
passou a ser o equipamento, não os serviços. Agora as operadoras entenderam que o 
diferencial competitivo está exatamente nos serviços, e não nos celulares”, diz Pisani.  
 
Nos Estados Unidos, por exemplo, de acordo com um relatório divulgado pela consultoria M: 
Metrics no mês passado, o americano passa quase cinco horas por mês navegando no celular. 
“As pessoas estão cada vez mais envolvidas com a mídia móvel”, diz Mark Donovan, analista 
sênior da consultoria. “Entre os usuários de smarthphones nos Estados Unidos, a navegação 
móvel tem aumentado 89% a cada ano, e os pageviews cresceram 127%. Sites de serviços 
como previsão do tempo e condições de vôo têm sido muito acessados”.  
 
Segundo uma pesquisa da agregadora americana AirWide Solutions, com 50 grandes 
empresas, divulgada pela empresa Acuity Internet Marketing, 28% delas irão utilizar este ano 
ações de mobile marketing, com mensagens curtas (SMS) e mensagens multimídia (MMS) 
para atingir seus clientes e cerca de um terço pretende destinar mais de 10% do budget de 
marketing para estas campanhas.  
 
Eficácia.  
A pesquisa também apontou que as empresas acreditam que as ações móveis se tornarão 
mais eficazes do que o email marketing, e 47% dos entrevistados esperam que entre 5% e 
15% dos destinatários solicitem mais informações ou amostras, e 34% esperam que entre 5% 
e 20% concluirão transações após receber uma mensagem via mobile marketing.  
 
No Brasil, segundo Pisani, as empresas estão começando a entender este novo mercado. “As 
marcas ainda não sabem bem o que querem, estão buscando formas de interagir com o 
usuário móvel. Numa pesquisa informal, feita com departamentos de marketing de 300 
empresas, constatamos que 50% delas conhecem o mercado, 35% conhecem e entendem as 
possibilidades de uso e 15% planejam alguma ação móvel para este ano”.  
 
“As ações móveis são perfeitas para campanhas cross-mídia, são uma mídia horizontal que 
leva de um veículo para outro, como ligações a partir de anúncios na TV e participação em 
concursos. As empresas ainda não têm um budget mobile, esta é uma perninha dentro do mix 
de marketing. Até porque em geral 95% do custo são pagos pelo usuário que gera tráfego ao 



responder a uma pergunta ou enviar um código para uma promoção. Mas algumas operadoras 
já estão começando a querer arcar com esse custo para aumentar a taxa de retorno”.  
 
Privacidade.  
Uma das maiores preocupações da associação é com relação à privacidade dos usuários. O 
Consumer Best Practices Guidelines (Guia de boas práticas para o usuário) prega que cada 
campanha deve ter informações bem claras sobre seu início e fim, que tipo de mensagens 
serão usadas, custo para o usuário e como ele deve proceder quando e se quiser sair do 
mailing.  
 
“O consumidor tem que ter liberdade para receber ações de mobile marketing quando e como 
quiser. Quando o usuário opt-in (dá o seu consentimento para fazer parte da campanha) ele 
tem que ter certeza de que seu nome não fará parte de nenhuma outra lista, saber 
exatamente o que irá receber e poder opt-out (retirar seu consentimento) caso se sinta 
incomodado”.  
 
Para evitar problemas que transformem o mobile marketing em um vilão com o email 
marketing, muitas vezes confundido com spams, o primeiro trabalho da entidade na América 
Latina, onde já conta com 80 associados, será em cima do Consumer Best Practices 
Guidelines. “Nós estamos definindo várias pesquisas para enquadrar e adaptar as normas de 
conduta ao mercado brasileiro”, diz Pisani.  
 
A MMA, inclusive, recebe queixas dos usuários e, caso constate uma má conduta do 
anunciante, interrompe a campanha por 48 horas para que o problema seja sanado. Pisani 
ressalta que “a campanha não deve ser invasiva. Com o uso de Business Inteligence, a marca 
pode construir um perfil bastante detalhado e útil do seu consumidor e ter um banco de dados 
à sua disposição sem infringir qualquer regra de conduta”. 
 
 
Leia mais: 
 
Cresce acesso móvel a internet no País 
A participação do acesso móvel à internet no Brasil em 2007 ultrapassou o nível verificado em 
países desenvolvidos apesar da tecnologia ser relativamente recente no País, afirma uma 
empresa de pesquisa em levantamento divulgado ontem. 
 
De acordo com o relatório da consultoria IDC, até o final de 2007, enquanto no Brasil os 
acessos à internet pela rede móvel representam 9% do total de 8,1 milhões de usuários de 
banda larga, o percentual nos Estados Unidos é de 6%. Para a IDC, internet móvel engloba 
apenas serviços de internet com acesso via modem sem fio, excluindo acessos via telefones 
celulares e rede wire-less Wi-Fi, por exemplo. 
 
"Embora a Vivo já viesse oferecendo esse tipo de serviço desde 2004, posso afirmar que o 
grosso do crescimento ocorreu a partir do ano passado, quando passaram a entrar outras 
empresas no mercado", explicou Alex Zago, analista de telecomunicações da consultoria. 
 
A Vivo já oferecia acesso em banda larga via redes celulares 3G desde 2004, enquanto a Claro 
começou a oferecer esses serviços em novembro e a TIM em2008. 
 
Segundo Zago, a relação é explicada pelo fato de os EUA, assim como outros países 
desenvolvidos, terem uma penetração muito maior e mais consolidada de banda larga fixa. 
 
"Aqui no Brasil, a conexão móvel cobre a lacuna deixada pela banda larga fixa, como nos casos 
de localidades distantes em que a população tem de se valer da rede móvel por não ter outra 
opção "Justifica. 
 
Contudo, nos grandes centros urbanos a adoção da banda larga móvel ocorre tanto para 
substituir como para complementar a internet rápida fixa. A expectativa da consultoria é que 



essa penetração continue crescendo mais rapidamente que o acesso em banda larga fixa, 
aumentando a diferença do Brasil para os países desenvolvidos. 
 
"No Brasil a internet móvel é questão de acessibilidade, enquanto nos países desenvolvidos ela 
entra como opção de facilidades e conforto", afirmou Zago. 
 
Assim, de acordo com a IDC, a oferta de conexões móveis no Brasil já começa a cumprir seu 
papel no processo de inclusão digital. Nos próximos anos, seguindo a agenda de investimentos 
em terceira geração de telefonia celular (3G) definida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), essa tendência vai ficar ainda mais nítida. 
 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 jun. 2008. Tecnologia, p. B-10. 


