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“Um dos dilemas sobre mobile marketing no Brasil não é sobre sua continuidade. Ao contrário 
disso, os investimentos das empresas nesse segmento mantiveram a tendência de crescimento 
e a expectativa é de que o setor movimente de R$ 30 a R$ 40 milhões em 2010. 
 
São cifras mais modestas frente às do mercado norte-americano, que fechou no ano passado 
US$ 593 milhões em mobile advertising. A estimativa é de que essa conta chegue à casa de 
US$ 1,56 bilhão em 2013. 
 
Segundo dados da Mobile Marketing Association (MMA), os investimentos mundiais em 
publicidade no celular devem saltar para US$ 55 bilhões em 2011. Mas a principal questão é o 
modelo de publicidade e quais oportunidades as empresas terão na busca da atenção do 
consumidor, usuá-rio de celular. 
 
A verdade é que ainda estamos engatinhando na comunicação da publicidade móvel no País. 
Estamos tateando linguagens e formatos adequados para isso. Assim como na internet, a 
qualidade e a relevância das ações vão direcionar a publicidade no celular. Temos a 
possibilidade de ter efetivamente o marketing one-to-one, de construir o relacionamento das 
marcas com o consumidor de maneira mais fértil e direta. E, para isso, a publicidade deve criar 
conteúdos interativos, lúdicos, que aproximem mais o consumidor das marcas. 
 
Enquanto os mercados de publicidade móvel nos Estados Unidos e na Europa são bem mais 
maduros, vivendo a plena otimização de infraestrutura e com baixos encargos para os serviços 
de telecom, o Brasil encara inúmeros desafios. 
 
Hoje o maior gargalo do mercado mobile aqui é o desenvolvimento de métricas para mensurar 
os resultados das ações. É muito comum e mais fácil avaliar as campanhas online. A utilização 
das métricas do mercado online – ainda utilizadas hoje no mercado mobile – devem evoluir. 
 
Esse é o principal papel de entidades do segmento, pois somente pela implantação e 
divulgação de novas regras, pensadas exclusivamente para esse mercado, poderemos educar 
agências e marcas. 
  
Por isso, na maioria das vezes, ambas – agências e marcas – enxergam o segmento como algo 
“do futuro”, “de grande potencial”, mas mantêm algum receio de investimento. 
 
Durante os últimos três anos, marcas expressivas apostaram nas ações mobile para testar 
conceitos, usando a publicidade no celular como complemento de ações em mídias offline ou 
promocionais. 
 
No Brasil, 86% dos consumidores acham que as empresas devem pedir permissão antes de 
enviar propagandas no celular. Mas como furar esse bloqueio? Não é necessário furar o 
bloqueio, até mesmo porque a permissão do usuário é fator primordial para que se possa 
estabelecer um relacionamento com ele. 
 
A pertinência e a criatividade são dois fatores que sempre deveriam ser considerados no 
planejamento de uma ação mobile. Para isso, é necessário respeitar a privacidade utilizando 
tecnologias não intrusivas, baseadas sempre no opt-in, que estabelece o envio de mensagens, 
via celular, apenas para os usuários que expressamente o tenham solicitado. 
 
Permitir que o conteúdo das ações seja gerado pelo usuário do celular também é uma vertente 
forte do segmento. A grande parte dos heavy users do segmento mobile gosta de participar, 
criar e compartilhar temas, ideias, pontos de vista.  
 
Algumas aplicações interessantes são baseadas em redes sociais, como Facebook, Twitter, 
entre outras, em geolocalização, Foursquare. Mas, de fato, a entrega de conteúdo no ponto de 
venda ou ponto da ação, baseando-se na pertinência e numa tecnologia confiável, pode mudar 



a cara da interatividade em nosso segmento. Especialmente, se considerarmos a penetração 
de tecnologias tais como SMS e bluetooth.  
 
Em nosso mercado, o SMS é o meio de entrega e distribuição com maior penetração, chegando 
a 97%. Portanto, falar de tendências e não mencionar as campanhas de SMS seria uma 
heresia. Hoje mundialmente são enviados mais de cinco trilhões de SMS. 
 
Mas, nesse ponto, há outro fator negativo: o valor do serviço. Enquanto por aqui um envio de 
mensagem pelo celular (SMS marketing) custa em média R$ 0,30, na Argentina o preço por 
envio é de apenas R$ 0,09. O reflexo desse alto custo é o volume de mensagens enviadas nos 
dois países. 
 
A Argentina, com pouco mais de 2,7 bilhões de textos por mês, ultrapassa e muito o volume 
de 750 milhões de mensagens enviadas por aqui, apesar do tamanho da base instalada. 
 
Com mais de 180 milhões de terminais habilitados, o Brasil ocupa a quinta posição em um 
setor que supera 3,5 bilhões de terminais no mundo. Mas se percebe no País um aumento 
grande em relação ao desenvolvimento de aplicativos e sites mobile, especialmente durante o 
último ano, com o crescimento da base de smartphones. 
 
O número de celulares 3G e de modens para acesso à banda larga móvel também continua em 
expansão, passando de 8,66 milhões, em dezembro de 2009, para 12,18 milhões, em janeiro 
deste ano. 
 
Do total de celulares no País, 82,62% estão na modalidade pré-paga e mais de 60% deles não 
têm internet. Além disso, a utilização mensal do serviço no Brasil é baixa. Apesar do tamanho 
da base de celulares instalada, o País ocupa apenas a 44ª posição no ranking de uso de 
minutos. Enquanto nos Estados Unidos o usuário utiliza em média 822 minutos por mês, no 
Brasil esse tempo é de apenas 70 minutos. 
 
Mesmo com alguns entraves, o mercado brasileiro deve viver dias melhores em mobile 
marketing, pois nossa publicidade é muito criativa e os responsáveis pelas campanhas 
encontrarão novas formas de posicionar as marcas na mente dos usuários.” 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 nov. 2010, p. 35.  


