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O celular é visto como o meio mais eficaz de propaganda já desenvolvido, uma vez que há 
mais de três bilhões de usuários, ele é sempre onipresente e frequentemente está carregado e 
ligado. Não há dúvidas de que ele é a primeira mídia em massa de uso pessoal e, por isso, 
oferece a capacidade de atingir diretamente o alvo de bilhões de consumidores pré-
qualificados com o envio e o recebimento de mensagens. Ou seja, ele é o sonho de qualquer 
anunciante. 
 
Por outro lado, até hoje, a propaganda móvel vem fazendo um progresso lento, mas 
constante, em direção às previsões de se tornar um setor de U$ 12,1 bilhões até 2013, 
segundo estudo do Informa Telecom & Media. A América do Norte deverá ser o maior mercado 
com US$ 4,2 bilhões, superando a Ásia. Na sequência, virão a Europa com US$ 3,3 bilhões, a 
Ásia com US$ 3 bilhões e o resto do mundo com US$ 1,6 bilhão. Do resto do mundo, que inclui 
América Latina, África e Oriente Médio, a América Latina deve registrar o maior crescimento. 
 
No entanto, para chegar a esses números e obter esse sucesso, a propaganda móvel depende 
da integração de agentes que nunca trabalharam juntos antes. Eles precisam estar dispostos a 
se tornarem parceiros de uma maneira estruturada. 
 
As operadoras de telefonia celular são o principal agente. Elas podem reverter esse quadro de 
lenta adoção porque tem uma posição única na cadeia de valores da propaganda móvel, uma 
vez que podem alavancar a capacidade da rede e o fornecimento de informações úteis ao 
consumidor, de modo a enriquecer a experiência do usuário com o propósito de garantir que 
apenas conteúdo relevante e voltado para o público-alvo chegue a seus assinantes, evitando o 
spam. Além disso, estas operadoras são as únicas capazes de fornecer acesso direto a sua 
base de assinantes, unindo a cadeia de valores e atuando como os catalisadores necessários 
para a transformação da propaganda em telefones celulares de seu estágio embrionário de 
nicho de desenvolvimento em um grande fenômeno. 
 
As operadoras estão em uma posição em que, se fizerem a implementação com sucesso, 
podem beneficiar-se tanto das receitas de terceiros, geradas da propaganda móvel, quanto das 
atividades básicas de marketing, para que possam ampliar a lealdade do assinante e reduzir a 
quantidade de usuários que deixam de ser clientes de seus serviços e optam pelo concorrente. 
Em resumo, se bem utilizada, a propaganda móvel pode fornecer um fluxo de renda adicional 
às operadoras. 
 
Para que a promessa seja realizada, é essencial que esse tipo de propaganda seja escalonável, 
não-intrusiva e relevante, apresentando valor ao usuário final. É também primordial que as 
informações dos consumidores, incluindo o acordo quanto ao número de anúncios que estão 
dispostos a receber, sejam controladas e seguidas corretamente, não devendo ser usadas de 
forma desrespeitosa para obtenção de ganhos rápidos, o que afetaria de modo adverso a 
possibilidade de fazer com que o serviço de propaganda se torne um serviço de grande 
sucesso. 
 
Neste caso, a partir da perspectiva do outro agente - o consumidor, a operadora é sua parceira 
de confiança ao fornecer um mecanismo em que é fácil para os usuários finais optarem por 
entrar e sair das propagandas, protegendo a sua privacidade. Se isso ocorrer 
verdadeiramente, o céu é o limite em relação ao potencial da propaganda móvel. 
 
Hoje isso ainda não é realidade. As campanhas de propagandas em telefones celulares têm 
sido, principalmente, experimentos fragmentados e rudimentares, enviadas por meio de SMS 
ou banners a usuários sem distinção. A relutância em otimizar, personalizar e gastar mais 
neste tipo de mídia vem, em parte, do fato de que é um canal sem provas, tanto em termos 
de como melhor fazer uso dele, quanto em termos de sua eficácia (resultados mensuráveis). 
 
Anunciantes e suas agências estão mais acostumados a fazer publicidade contextual em vez de 
fazê-la com alvos individuais, o que é necessário em relação aos celulares. Além disso, no 



mundo da propaganda, as medidas necessárias giram em torno de alcance, frequência, 
relevância e retorno do investimento. 
 
Para alcançar isso, as operadoras de telefonia móvel e os anunciantes precisam desenvolver 
um modelo de negócio viável e sustentável que não afaste os consumidores. A propaganda via 
telefones celulares é algo novo e, de diversas maneiras, está desafiando a abordagem 
tradicional de cobrar dos assinantes por transação efetuada. É preciso ser criativo para 
encontrar a alternativa ideal. 
 
De qualquer forma, por mais que se discuta como, onde e quando, não tardará para o sucesso 
da propaganda móvel ser inevitável. Os ajustes finais de como obtê-lo já estão sendo 
realizados e a certeza maior é de que as operadoras serão as condutoras desse caminho. Pode 
apostar. 
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