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A desaceleração econômica global deve afetar a publicidade de telefones celulares pelo menos 
até 2010, quando as agências de marketing esperam que seus clientes aumentem o 
orçamento. Segundo as agências, os clientes estão controlando os gastos de marketing e 
concentrando-se em mídias consagradas como TV e internet. 
 
A medida desfere um golpe nas operadoras móveis européias, que planejavam gerar receitas 
novas substanciais com publicidade. O instituto de pesquisas Informa estima que as receitas 
provenientes da colocação de anúncios nas empresas de tecnologia móvel atingirão o valor de 
US$ 1,72 bilhão em 2008, aumentando para US$ 12,09 bilhões até 2013. 
 
Jean-Paul Edwards, diretor-executivo de mercados futuros no Manning Gottlieb OMD, 
pertencente à Omnicom, maior agência de marketing do mundo, disse que muitos anunciantes 
se tornam mais conservadores numa desaceleração econômica. 
 
Ele acrescentou que a publicidade móvel teve falsos começos por vários anos, "O clima 
económico atual fará a situação recuar um pouco", disse. "Se o dinheiro está curto, a 
tecnologia móvel ainda não será experimentada." 
 
Outras empresas envolvidas em publicidade móvel dizem que o estado fragmentado do setor 
também o está contendo. 
 
Ao longo dos últimos 18 meses, operadoras móveis européias como Vodafone e Orange, da 
France Telecom, aumentaram os investimentos em publicidade móvel. 
 
Empresas como AOL, Microsoft, Nokia, Publicis e Yahoo fizeram aquisições para ampliar sua 
atuação em publicidade móvel. 
 
Analistas dizem que o setor de publicidade móvel será obrigado a se consolidar depois de uma 
corrida ao ouro promovida por operadoras e iniciantes apoiadas por empresas de capital de 
risco. 
 
As operadoras móveis se comprometeram a atuar em conjunto para impulsionar o nascente 
mercado de publicidade móvel, em fevereiro, no Mobile World Congress (Congresso Móvel 
Mundial), principal evento do setor móvel. 
 
Críticos sustentam, porém, que a inércia e a burocracia impediram esta colaboração. Andrea 
Casalini, executivo-chefe do Buongiorno, empresa italiana de tecnologia especializada em 
conteúdo móvel, disse que as iniciativas locais parciais tomadas pelas operadoras não estão 
conseguindo oferecer grandes públicos aos anunciantes. "A fragmentação é o elemento isolado 
mais importante que está refreando o mercado." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B5. 


