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Se por um lado o telefone celular, nas mãos de mais de 90 milhões de brasileiros, se apresenta 
como canal atrativo para a publicidade, por outro, operadores de telefonia móvel, apesar de não 
admitirem, já fecham acordos com empresas para ações de marketing promocional. É o caso da 
Bic , que ao fechar acordo com todas as operadoras utilizou o marketing via celular (mobile 
marketing) para lançar a promoção Bic Goool, uma edição limitada de isqueiros, que oferece a 
possiblidade do usuário cadastrado receber informações em seus celulares sobre os adversários 
da Seleção Brasileira na copa da Alemanha.  
 
Para se ter uma idéia, as mensagens de texto curtas (SMS) representam 10% da receita total da 
Vivo Empresas , braço corporativo da maior operadora de telefonia celular do País. Segundo 
Carlos Alberto Wysling, gerente da Vivo, a operadora não permite o envio de propaganda, mas 
oferece o serviço Torpedo Empresa, onde é possível comprar um pacote de mensagens e enviá-las 
aos clientes com informações pertinentes à companhia.  
O custo de cada SMS chega a ser de R$ 0,40, mas a Vivo oferece descontos progressivos por 
quantidade de mensagens. 
 
A Claro disponibiliza para as empresas a possibilidade de comunicação com os clientes via SMS, 
desde que previamente autorizadas. A Oi também oferece o serviço. Segundo Alberto Blanco, 
diretor da operadora, o problema de ações desse tipo seria o envio de mensagens não 
autorizadas, como acontece com os e-mails publicitários indesejados, ou spams. “O certo é ter 
interatividade, o usuário entra no sistema e aceita receber o serviço, caso contrário é spam”, 
afirma Blanco. 
 
Eduardo Tude, analista de comunicações do Portal Teleco , concorda que não é interessante para 
as operadoras enviar publicidade via celular, pois cairiam no mesmo problema do e-mail. Por 
outro lado, ele acredita que ações de marketing indireto já representam uma realidade e a 
tendência é o crescimento desse tipo de ação conforme as operadoras forem ofertando mais 
conteúdos multimídia, como vídeos.  
 
Para as agências e anunciantes, o marketing pelo celular significa um canal direto com os clientes 
onde a dispersão praticamente não existe.  
 
No caso da Bic, como parte da estratégia de marketing da série Bic Goool, foi desenvolvido um 
site interativo temporário exclusivo para a ação — o “Magia do Futebol” (www.bicgol.com.br).  
Segundo Eliana Rodrigues, gerente da Bic, a empresa já vinha buscando um novo meio de se 
comunicar com o consumidor que rejuvenescesse a marca.  
 
“A BIC já desenvolveu ações semelhantes nos Estados Unidos, França e Japão. O mobile 
marketing é um canal novo e queremos testar quanto o público é sensível a ele”, conta Eliana. 
Heloísa Ticianelli, gerente de marketing da EverMedia , agência que desenvolveu as ações, aponta 
que “o custo de uma campanha de mobile marketing é baixo e a dispersão é mínima. Você acerta 
em cheio no público-alvo”. A resistência, segundo ela, é por parte de algumas operadoras. “Elas 
têm uma preocupação muito grande com o conteúdo que os usuários receberão e exigem uma 
comprovação de que ele quer receber as mensagens. Algumas proíbem qualquer apelo de venda 
direta”, revela a executiva. 
 
Há um ano e meio, a Tellvox , que atua no ramo de entretenimento via telefonia móvel, 
desenvolveu uma ação para o McDonald’s em comemoração aos 25 anos do sanduíche Big Mac.  
Os clientes foram convidados a baixar um toque de celular com o tema musical do Big Mac Foram 
realizados 25 mil downloads ao custo de R$ 3,00 cada. 
 



“Houve uma inversão. O usuário pagou pela publicidade e depois virou divulgador do produto”, diz 
Leonardo Xavier, diretor-geral da Tellvox, que tem 2,5 milhões de clientes. Para o diretor, com o 
mobile marketing “você sai da mídia imposta para a mídia solicitada com uma taxa de dispersão 
próxima do zero. Essa ferramenta está entrando nos planos de mídia das agências”. 
 
A empresa já teve campanhas de um milhão de SMS. O custo de cada mensagem ficou, em 
média, entre R$ 0,15 e R$ 0,27. 
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