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A internet via celular já soma 490 milhões de usuários em todo o mundo, de acordo com 
dados apresentados durante o MMF (Mobile Marketing Fórum), que reuniu os principais 
players e agências digitais do mercado. 
 
Segundo pesquisa realizada pela MMA (Mobile Marketing Association) em 2008 em todo o 
mundo em relação ao mobile marketing, o uso de SMS para votação em ações promocionais 
e programas é o tipo de ação mais utilizada: América Latina (62%), Ásia (57%), Europa 
Ocidental (59%) e Estados Unidos (48%). No Brasil, esta ação tem 57% de adesão, mas os 
maiores usuários são a Austrália e Argentina, com 72% cada. 
 
O download de toques para celular, papéis de parede e jogos é mais freqüente na índia 
(56%), seguida pela Argentina (48%), Brasil (41%) e México (41%). 
 
O recebimento de alertas sobre a conta de celular ou produtos comprados também é mais 
presente na índia (49%), seguida por Cingapura (47%) e Coréia do Sul (44%). Na América 
Latina, o recurso é mais freqüente no Brasil (30%). 
 
O recebimento de alertas sobre promoções e descontos para produtos e serviços é liderado 
por Cingapura (64%), índia (58%) e Coréia do Sul (41%). O Brasil (30%) também é líder no 
uso deste tipo de mobile marketing, enquanto o México e Argentina representam, cada um, 
18%. 
 
A utilização de cupons de desconto para restaurantes e lojas, enviados via SMS, é a sensação 
na Ásia. Cingapura (59%), Japão (57%) e China (49%) estão entre os países que mais 
utilizam este recurso. Na América Latina, o Brasil (20%) é o que mais faz uso disso. 
 
O recebimento de informações sobre novos produtos e serviços tem grande  penetração  na  
índia e Cingapura (61% cada), em Hong Kong (59%) e na Itália (51%). O Brasil tem 45% de 
aceitação desse serviço e a Argentina, 40%. 
 
Já o recebimento de publicidade de produtos e serviços via celular não é forte entre os latino-
americanos, que têm 33% de aceitação, tendo o Brasil 38% de participação, o México 31% e 
a Argentina, 28%. Os campeões em uso de publicidade via celular são: Hong Kong (75%), 
Itália (67%) e índia (60%). 
 
Dentre todos os serviços pesquisados, o recebimento de informações locais é o que menos 
tem participação. Cingapura é o país que mais se utiliza disso, com 33% de participação, 
seguido pela China (27%) e índia (25%). Na América Latina, este resurso é pouco utilizado, 
tendo a Argentina 13% de participação, o Brasil 12% e o México, 7%. 
 
RECEPTIVIDADE 
 
A receptividade do mobile marketing tende a ter um nível de interesse variável de acordo 
com a geografia. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental apresentam níveis de interesse 
similares de mobile marketing: 26% e 33%, respectivamente, sendo que na Europa, Itália e 
Espanha há os maiores índices: 38% cada. 
 
O interesse por mobile marketing, porém, tende a ser maior nos mercados da Ásia e da 
América Latina, nos quais reúnem, respectivamente, 48% e 65% de usuários propensos a 
aceitarem essa ferramenta. 
 
Na Ásia, os países com maior número de interessados por mobile marketing são: índia 
(80%), China (64%) e Cingapura (63%). Já na América Latina, o Brasil lidera o ranking com 
74% de interesse, seguido por México (70%) e Argentina (55%). 
 
SMS 



Publicidade enviada via SMS tem boa aceitação na Europa, continente que concentra 216 
milhões de usuários de telefones celulares. Destes, 109 milhões recebem publicidade via SMS 
todos os meses, tendo uma resposta positiva de oito milhões. 
 
Os Estados Unidos, apesar de ter 12 milhões a mais de usuários de celular que a Europa o 
país concentra um total de 228 milhões envia menos publicidade via SMS que o velho 
continente: 46 milhões, com resposta positiva de seis milhões. 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 mar. 2009, p. 15.   
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