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Todo mundo ligado
Publicidade de varejo de telecomunicação móvel movimentou R$ 1,2 bilhão em 2010

A telefonia móvel no Brasil 
continua em forte expansão. Nos 
últimos cinco anos, a proporção 
de pessoas com celular passou 
de 58% para 80%, de acordo com 
a pesquisa Target Group Index 
(realizada com pessoas de 12 
a 64 anos de idade, que moram 
em regiões metropolitanas e 
no interior do Sul e do Sudes-
te). Considerando as regiões 
pesquisadas, esse percentual 
representa um universo de 51,8 
milhões de pessoas. Em alguns 
grupos, o número é ainda mais 
expressivo, como no dos jovens 
de 20 a 24 anos, no qual 90% 
possuem um celular para uso 
pessoal (tabela 1).

A popularização dos celulares 
vem ocorrendo principalmente 
entre os brasileiros que perten-
cem à classe C. Cinco anos atrás, 
39% da classe C no Brasil possuía 
celular e hoje já são 48% (tabela 
1). Nesse período, a quantidade 
de linhas no sistema de pagamen-
to pré-pago cresceu significati-
vamente. Só na classe C já são 
quase 17 milhões de usuários de 
telefones pré-pagos, um aumento 
de 71% nos últimos cinco anos.

Enquanto o número de pesso-
as com pós-pago evoluiu apenas 
cinco pontos percentuais, outros 
dez milhões de pessoas alavanca-
ram em 13 pontos percentuais a 
penetração de linhas pré-pagas. 
Assim, entre os que possuem ce-
lular, 62% preferem utilizar seus 
aparelhos por meio das recargas 
periódicas. O perfil dos usuários 
é bastante diferente, a começar 
pelo valor do gasto mensal. En-

quanto um usuário de pré-pago 
despende R$ 28 por mês, o de pós-
pago gasta quase três vezes mais, 
chegando a uma média de R$ 78.

Eles também diferem no uso 
das funcionalidades de seus 
aparelhos e na intensidade de 
consumo de alguns serviços ofe-
recidos pelas operadoras. Entre 
as características do aparelho, a 
câmera digital do celular é muito 
mais utilizada pelos pós-pagos, 
enquanto os usuários com pré-
pago fazem uso mais intenso do 
rádio (tabela 3).

O identificador de chamadas 
e as mensagens de texto são os 
serviços mais populares, inde-
pendentemente da classe ou 
do tipo de pagamento que eles 
possuem. Porém, no geral, os 
donos dos aparelhos com pós-
pago fazem um uso muito mais 
intenso dos serviços disponi-
bilizados por suas operadoras, 
principalmente a caixa postal e 
o acesso à internet/WAP.

Mas a internet pelo celular 
ainda pode chegar mais longe. 
Um terço das pessoas com celular 
já possui um aparelho com acesso 
à internet, mas apenas 20% delas 
usam essa funcionalidade (tabela 
4). E, apesar de a penetração de 
celulares com internet ser maior 
entre as mulheres, os homens 
são maioria entre os que de fato 
utilizam o serviço. 

A posse de celular no Brasil 
deve continuar crescendo nos 
próximos anos. Entre os que 
atualmente não possuem um 
celular, 10% desejam adquirir 
um no próximo ano. Na hora 

de comprar um novo celular, a 
experiência pessoal com um apa-
relho é o principal influenciador 
para 35%. A segunda principal 
fonte de informação destaca o 
marketing boca a boca, pois 22% 
consultam seus familiares para 
saber a experiência que estes ti-
veram com alguma marca. Já para 
escolher a operadora, a qualidade 
do serviço oferecido tem grande 
peso para 65% dos brasileiros e 
a cobertura da rede é levada em 
consideração por 52%.

Mesmo com a chegada da 
portabilidade na telefonia móvel, 
70% das pessoas afirmam que es-
tão na mesma operadora há mais 
de um ano. Também impressiona 
o número de clientes que perma-
necem em sua operadora há mais 
de cinco anos (22%). Entre os 
que possuem pós-pago o número 
sobe para 28%, mostrando a alta 
fidelidade de alguns brasileiros 
com suas operadoras (tabela 2).

Publicidade
Em sintonia com o aqueci-

mento deste mercado, a publici-
dade do setor de telecomunica-
ções movimentou R$ 3,1 bilhão 
em 2010, um aumento de 13% 
em relação ao ano anterior. A 
categoria com maior representa-
tividade no setor, a de varejo para 
telecomunicações móvel, cres-
ceu 12,3% e atingiu um total de  
R$ 1,2 bilhão no bolo publicitário. 
A categoria de telefonia móvel 
física também apresentou bons 
resultados, superando R$ 230 mi-
lhões, com crescimento de 37%. 

Nesse setor, a TV é o meio 
que recebe mais da metade dos 
investimentos em propaganda, 
com R$ 1,68 bilhão. Em relação 
a 2009, a internet aumentou 
sua participação em telecomu-
nicações de 7,9% para 12,2%, 
e superou mídias como jornal, 
revista e TV por assinatura.

Fonte: Target Group Index / Ibope Media

Metodologia
Target Group Index é um 

estudo single source sobre 
o consumo de produtos, 
serviços e mídia, estilo de 
vida e características socio-
demográficas, presente em 
58 países. 
Universo pesquisado: pes-
soas de ambos os sexos das 
classes AB, C e DE com ida-
des entre 12 e 64 anos e total 
de domicílios das regiões 
pesquisadas.
Cobertura: regiões metro-
politanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Fortaleza, 
Brasília e no interior de São 
Paulo e nas regiões sul e 
sudeste.

Monitor Evolution é um softwa-
re que monitora os principais 
veículos brasileiros, permi-
tindo analisar estratégica e 
taticamente o movimento da 
concorrência em relação a 
sazonalidade, priorização de 
mercados, rentabilidade, share 
of voice (SOV), share of spen-
ding (SOS), participação etc.
Cobertura: 37 mercados de 
TV aberta, 34 canais de TV 
por assinatura, sete mercados 
de rádio, 250 títulos de revista, 
24 mercados com 60 títulos de 
jornal, 29 mercados com 50 
exibidoras de outdoor, 11 mer-
cados com 564 salas de cinema, 
seis portais de internet e oito 
mercados com quatro exibido-
ras de mobiliário urbano.

Tabela 1 - Quem possui celular

2006 2007 2008 2009 2010

(jul/05-jul/06) (jul/06-jul/07) (ago/07-jul/08) (ago/08-ago/09) (ago/09-jul/10)

AB 44% 44% 42% 41% 41%

C 39% 39% 43% 45% 48%

DE 17% 18% 15% 15% 10%

12 - 19 anos 18% 17% 18% 16% 16%

20 - 24 anos 15% 14% 13% 13% 13%

25 - 34 anos 25% 25% 25% 25% 24%

35 - 44 anos 21% 21% 21% 21% 21%

45 - 54 anos 15% 15% 15% 16% 17%

55 - 64 anos 7% 8% 8% 9% 9%

Pré-Pago 62% 57% 61% 63% 62%

Pós-pago 19% 21% 22% 23% 21%

Tabela 2 - Tempo que assina o serviço
Total Pré-Pago Pós-pago

Há menos de seis meses 14% 15% 11%

Entre seis meses a menos de um ano 17% 18% 15%

Entre um ano a menos de três anos 31% 30% 30%

Entre três anos a menos de cinco anos 16% 16% 16%

Há mais de cinco anos 22% 20% 28%

Tabela 3 - Funcionalidades

Características do celular Possui Usa

Jogos 59% 27%

Viva voz 55% 30%

Câmera fotográfica digital 50% 35%

Rádio 48% 26%

Gravador de voz 42% 16%

Bluetooth/infravermelho 41% 28%

Música/MP3 Player 41% 26%

Sons de campainha polifônicos 38% 19%

Câmera de vídeo 37% 22%

Transferência de dados USB 27% 17%

Entrada para memória adicional 25% 14%

Ativação vocal 23% 8%

Baixar/assistir a vídeos 21% 8%

Vídeo chamada 12% 4%

Tela Touch Screen 9% 6%

Recepção de TV digital 8% 4%

PDA (Computador de mão) 5% 3%

Tabela 4 - Para que o aparelho é usado

Tipo de serviço Possui Usa

Mensagem de texto (SMS) 67% 43%

Identificador de chamadas 64% 41%

Caixa postal 51% 18%

Chamada de espera 42% 17%

Mensagem multimeios MMS 34% 14%

Acesso à internet/ WAP 32% 7%

E-mail/correio eletrônico 26% 6%

Transferência de chamada 20% 4%

Chamada em conferência 20% 6%

GPS 8% 2%
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1453, p. 45, 4 abr. 2011.




