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Nada de outdoors, televisão ou internet. A mais nova arma do mercado publicitário para atingir os 
consumidores são 
os telefones celulares 
 
No final de fevereiro, a equipe de marketing das Lojas Colombo decidiu sair do lugar-comum ante 
o desafio de divulgar aos clientes a sua mais nova promoção. Por que não partir para o envio de 
SMS (Short Message Service) aos telefones dos potenciais compradores? Barata e altamente 
segmentada, a campanha atingiu em tempo real as quase 10 mil pessoas cadastradas no Cartão 
Colombo.  
 
Praticamente todos os clientes leram as mensagens de texto até o final e 5% deles saíram de 
suas casas para aproveitar os descontos. Em uma palavra, um sucesso. Foi a primeira ação da 
Colombo utilizando o Mobile Marketing, como é chamada a publicidade via telefonia móvel.  
 
Além de dar suporte à promoção, a estratégia serviu para mostrar que a rede de eletrodomésticos 
encontrou uma nova e valiosa mídia para explorar. 
 
Tal como a Colombo, publicitários e empresários começam a testar – e aprovar – o uso do 
telefone celular como veículo de publicidade.  
 
O Mobile Marketing apresenta incontáveis possibilidades de uso comercial, que vão desde envio de 
mensagens de texto com promoções ou serviços até a veiculação de fotografias de produtos e 
vinhetas corporativas.  
 
“Trata-se de uma mídia única, que envolve som, imagem, entretenimento e que atrai a atenção 
do público como nenhum outro”, explica Marcelo Peruzzo, professor de Marketing da Fundação 
Getúlio Vargas em Curitiba. 
 
Os telefones celulares são uma grata resposta aos anseios de profissionais da área de propaganda 
quanto a segmentação de público e personalização de anúncios. Diferentemente do que acontece 
com a TV ou com o rádio, sendo a mesma peça publicitária assistida por milhares de pessoas (que 
nem sempre têm interesse na oferta), a tecnologia da telefonia móvel permite identificar dados 
dos usuários e enviar anúncios e serviços direcionados.  
 
O aparelhinho é uma mídia que não pára de crescer. No ano passado, a venda de telefones 
celulares cresceu 41% no Brasil – muito acima de qualquer outro meio de informação – e hoje já 
chega a quase 70 milhões de unidades. 
 
Além disso, o Mobile Marketing soluciona um dilema que assola os publicitários desde que Philip 
Kotler traçou as primeiras diretrizes do marketing moderno: medir o impacto e a efetividade das 
campanhas.  
 
A mídia permite ao remetente receber a confirmação de quantas mensagens foram lidas e 
quantas foram apagadas. Além disso, o número de pessoas que procura as lojas em busca da 
promoção anunciada indica quantos clientes se interessaram pelo comercial. “Os telefones 
celulares vêm entusiasmando o mercado publicitário e se tornando uma tendência cada vez mais 
forte”, diz Paulo César da Cunha Maia, professor de Marketing da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 
No Brasil, as empresas recém começam a entrar no que pode ser chamada de primeira etapa do 
Mobile Marketing: o envio de SMS.  
 



As mensagens de texto são enviadas com promoções e lançamentos ou prestando serviços como 
confirmação de movimentos bancários ou aplicativos de entretenimento.  
 
“Apesar de ser uma mídia nova, o celular já começa a ser usado por algumas empresas para 
oferecer soluções diferenciadas”, afirma Andreas Blazoudakis, presidente da Yavox, empresa 
paulista que integra sistemas para a remessa de mensagens eletrônicas. 
 
Um exemplo de criatividade no assunto está na estratégia da Tam Linhas Aéreas. Para reduzir 
filas e falhas de informação nos balcões de atendimento, a empresa envia, desde 2003, 
mensagens de texto para os celulares dos clientes confirmando número e horário de vôo.  
 
“Foi uma alternativa efetiva e barata para superar contratempos operacionais que tínhamos com 
os clientes que tentavam retirar o cartão de embarque, mas não lembravam de absolutamente 
nada sobre seu vôo”, esclarece Marcos Teixeira, gerente de desenvolvimento de sistemas da Tam.  
 
A inovação também libertou os clientes da obrigação de imprimir os dados do vôo quando o 
check-in é feito pela internet. “O serviço re força a imagem de inovação da companhia e cria um 
novo padrão de mercado”, avalia Teixeira. 
 
O próximo passo do Mobile Marketing deverá ser o MMS (Multimedia Messaging), que permite 
receber e enviar vídeos, fotografias e sons polifônicos. Para os marqueteiros, a tecnologia 
representa a chance de veicular campanhas tão sofisticadas quanto as da TV – mas com um 
direcionamento muito mais preciso.  
 
O problema é que menos de 10% dos telefones brasileiros têm capacidade para receber MMS. “As 
empresas não têm interesse em criar uma peça de marketing para atingir meia dúzia de 
consumidores”, justifica Rafael Duton, vice-presidente de marketing da N Time, empresa carioca 
especializada em programas de comunicação para telefonia móvel.  
 
Além disso, a maioria das operadoras torce o nariz para autorizar o envio em larga escala de 
mensagens multimídia, uma vez que sua banda de transmissão ainda é curta e sujeita a 
congestionamentos.  
 
“O Brasil está uns dois anos atrás dos países mais adiantados em termos de tecnologia”, afirma 
Rodrigo Trevisan, diretor da Human Mobile Marketing, empresa porto-alegrense de sistemas de 
envio de mídia para telefones móveis. Em países como Estados Unidos e Canadá, já começam a 
ser boladas campanhas de marketing bastante avançadas com MMS.  
 
Nos EUA, por exemplo, a BMW disponibilizou, no final de 2004, um software para que os usuários 
de telefones celulares pudessem fazer um test-drive virtual das novas marcas da montadora. No 
mercado europeu, a grande mania do Mobile Marketing é a propaganda casada, envolvendo SMS 
e outra mídia.  
 
Empresas francesas e inglesas costumam anunciar jogos de perguntas e respostas – geralmente 
sobre seus próprios produtos – em outdoors ou revistas. E então disponibilizam a brincadeira para 
download em celulares.  
 
No Brasil, mesmo com as limitações técnicas e mercadológicas, algumas agências já começaram a 
pensar além do SMS.  
 
A Response Brasil, braço de marketing móvel da Octagon Koch Tavares, companhia que promove 
eventos esportivos e culturais, dá os primeiros passos na elaboração de peças publicitárias, 
explorando fotografias, vídeos e papéis de parede.  
 



“Aproveitamos o know-how adquirido em uma parceria com uma agência dinamarquesa para 
lançar produtos diferenciados”, detalha Fábio Cardoso, diretor de novos negócios da Octagon.  
 
Para 2005, a empresa paulista promete projetos inovadores de marketing via MMS. O mais 
ousado é um software para usuários de telefones celulares obterem, em tempo real, fotografias 
de diversas cidades turísticas.  
 
O cliente acessa um banco de dados e escolhe o nome de um município da lista. No mesmo 
instante, um equipamento no local selecionado bate e envia uma fotografia ao usuário, mostrando 
“ao vivo” as imagens e condições climáticas. Hotéis e restaurantes patrocinarão o serviço, tendo 
seus nomes anexados às imagens. 
 
Operadoras estão de olho – As próprias operadoras de telefonia celular começam a perceber no 
Mobile Marketing um importante segmento.  
 
A Tim, por exemplo, vende às empresas softwares que possibilitam o envio de 100 mil mensagens 
a um custo de 18 centavos cada. “Por enquanto, operamos com o foco em SMS, mas, à medida 
que o mercado começar a usar tecnologia multimídia para anunciar, nós o acompanharemos com 
aplicativos para MMS”, afirma Walter Paiva, gerente de marketing da Tim na Região Sul.  
 
Recentemente, a Vivo fechou contrato com o Banco do Brasil para oferecer aos clientes operações 
bancárias via celular. O serviço permitirá que o correntista do BB faça pelo telefone qualquer 
operação que antes executava pela internet. A Vivo receberá entre R$ 0,04 e R$ 0,05 por 
transação. 
 

 
Artur Vasconcelos, da ESPM: envio de propagandas, só com a autorização do cliente. 
 
Já faz algum tempo que as operadoras enviam mensagens de textos aos usuários oferecendo 
promoções ou novos serviços. E a experiência tem mostrado êxito. Em algumas campanhas, o 
índice de resposta chega a 20%. 
 
“A Vivo usa o SMS para divulgar descontos em horários definidos, preços especiais para recarga 
de créditos e novos aparelhos”, afirma Gilberto Dallaroza, gerente de divisão de Plataformas e 
Serviços da área de Messaging da Vivo.  
 
Para evitar desconforto com o excesso de torpedos, ele garante que só recebe as mensagens o 
usuário que quiser. “Sempre oferecemos a opção do não-recebimento na central de atendimento. 
 
A preocupação de evitar que o SMS se torne indesejado aos usuários de telefones celulares, assim 
como o spam aos internautas, não é exclusiva das operadoras.  



Há um consenso de que, se as mensagens de texto passarem a ser enviadas sem o 
consentimento do cliente, em pouco tempo o Mobile Marketing será um estorvo. “As companhias 
devem se preocupar em não mandar torpedos nas piores horas e para o público errado. Senão, 
vão exercer o legítimo antimarketing”, alerta Artur Vasconcelos, professor de Marketing da ESPM 
em Porto Alegre.  
 
Não há lei no Brasil que regule a remessa de mensagens de texto ou multimídia, de forma que 
sua utilização fica por conta do bom senso dos anunciantes. “Os publicitários e empresas 
concordam que o correto é só mandar mensagens para aquele consumidor que autorizar ter seu 
telefone incluído em uma lista de envio”, esclarece Alessandro Souza, diretor de operações da Up 
and Go, empresa especializada em marketing de re lacionamento. “As companhias não querem 
associar seus nomes a uma mídia desordenada” diz ele. 
 
A experiência de regiões onde esse tipo de marketing já deslanchou confirma que é necessário 
moderação no envio de campanhas via celulares. Em países como França e Nova Zelândia, nos 
quais são enviados nada menos que 1 bilhão de SMS ao mês – o dobro do que é remetido no 
Brasil –, o Mobile Marketing já é encarado como perturbação.  
 
O mesmo consumidor recebe diversas mensagens de uma empresa durante a semana, e muitas 
vezes de organizações das quais nunca ouviu falar. Isso porque há companhias que trocam entre 
si os cadastros de telefones. “Pelo menos, no Brasil, as empresas têm se mostrado mais 
civilizadas”, pondera Andreas Blazoudakis, da Yavox. Há exceções.  
 
O advogado carioca Leonardo de Moura Monteiro, por exemplo, até gosta de receber ofertas em 
seu aparelho. Ultimamente, porém, tem sofrido com o excesso de anúncios. “Muitas vezes, recebo 
mensagens de que não me interessam, e geralmente isso ocorre nas piores horas”, reclama. 
 
O futuro é o GPS – A mais recente sensação do marketing por celular é a localização por GPS. Os 
telefones com essa tecnologia podem ser rastreados via satélite, em qualquer lugar do mundo, 
com uma margem de erro de cinco metros.  
 
Seguindo o exemplo do que já acontece nos Estados Unidos e na Europa, publicitários brasileiros 
pensam em tirar uma lasquinha da inovação. Já se elaboram programas para que as empresas, 
através de acordo com operadoras, tenham acesso à localização do cliente quando este estiver 
próximo de suas lojas. Assim, poderão convidá-lo a aproveitar promoções-relâmpago ou a 
conhecer os mais recentes lançamentos. 
 
Atentos à nova tendência, fabricantes de telefones celulares começam a pensar em seus 
produtos, visualizando a demanda dos anunciantes. A Nokia, que tem 40% do mercado brasileiro, 
lançará no país, em 2005, telefones móveis com Visual Radio.  
 
Trata-se de uma tecnologia que permite ao usuário escolher uma música a partir de uma lista e, 
após ouvi-la, receber informações sobre o álbum, onde encontrá-la, preço sugerido e até os 
próximos shows do artista. Um negócio e tanto para as gravadoras.  
 
“A evolução dos celulares vai levar as empresas a buscar opções diferenciadas de propagandas, e 
sairá na frente o fabricante que oferecer mais alternativas”, aposta Carlos Ximenes, diretor de 
comunicação corporativa da Nokia. 
 
O que deve demorar um pouco mais para chegar no Brasil é a TV Móvel. Operadoras e órgãos 
oficiais ainda não chegaram a um consenso quanto ao padrão de transmissão de dados dessa 
mídia, o que a deixa distante do país pelo menos até o final de 2005.  
 
 



Mas outras tecnologias devem preencher esse espaço. Desembarcará ainda neste ano, no Brasil, a 
terceira geração de tecnologia de acesso à internet em celular – mais rápida, bem definida e, 
espera-se, mais bem aceita do que a versão anterior.  
 
A inovação deve abrir um leque de alternativas para o Mobile Marketing: homepages adaptadas, 
opções de downloads de serviços e entretenimento etc. “O que torna a telefonia móvel uma mídia 
tão diferenciada é o fato de que ela pode englobar todas as inovações ligadas à comunicação”, 
enaltece Regina Macedo, diretora de marketing da Siemens.  
 
“Quem sabe em alguns anos não tenhamos telas de celular com capacidade de reproduzir 
imagens holográficas?”, sugere. 
 
Nokia 6020 
Permite receber, editar e enviar mensagens multimídia, gravar videoclipes de até 50 segundos e 
utilizar as funções Instant Messaging (chat) e  
e-mail. Oferece opção para fazer download de games, aplicativos em java, wallpapers e 
screensavers animados. Deve chegar ao mercado brasileiro no segundo trimestre de 2005. Ainda 
não há previsão de preço. 
 
Sony Ericsson K750 
É um celular-câmera com 2 Megapixels, foco automático, zoom digital de 4x e redutor de olhos 
vermelhos. Em combinação com o Bluetooth Media Center MMV-200, permite visualizar imagens e 
vídeos em uma tela de TV. Também oferece games em 3D e músicas em MP3 ou rádio FM. Possui 
ferramentas para mixar vídeo, imagens estáticas, som e texto. O K750 estará à venda a partir do 
segundo trimestre, a um preço médio de R$ 1.999. 
 
Siemens SK65 
Possui teclado giratório completo, com 37 teclas, e possibilita o acesso à caixa de e- mails em 
tempo real. Tem aplicações Java, tela de 132 X 176 pixel TFT (redutor de reflexos) e uma agenda 
de endereços com capacidade para 2 mil entradas. Possui a função “Poc” (Push to Talk Over 
Cellular), que permite conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. O aparelho chega ao 
mercado em maio, a um preço de R$ 1.500. 
 
Fonte: Amanhã online - acesso em 28/3/2005 
 
 


