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O processo comunicacional móvel brasileiro sob o ponto de vista dos profissionais de 

publicidade1 

Karla Caldas Ehrenberg2 

Resumo: 

Este artigo de caráter empírico busca analisar o campo dos processos comunicacionais 
realizados por meio de aparelhos celulares, sob o recorte das ações de mobile marketing 
desenvolvidas no Brasil. A pesquisa bibliográfica se concentrou nos conceitos teóricos 
sobre a presença da internet e do celular na sociedade brasileira e as características das 
ações comunicacionais de divulgação de produtos e serviços realizadas por mídias móveis. 
Já as entrevistas em profundidade, realizadas com os profissionais da área, buscaram 
apresentar uma visão e um posicionamento mercadológico sobre esse campo, dando 
amplitude à análise do tema. 
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Introdução  

A importância da internet nos processos comunicacionais da atual sociedade é um 

tema amplamente debatido entre profissionais e pesquisadores da área. É inegável que a 

comunicação em rede possibilitou a redução de distâncias, o conhecimento de lugares e 

acontecimentos antes escondidos e a interação entre pessoas e entre estas e sistemas, sejam 

eles econômicos, políticos ou sociais. Em uma sociedade regida pela informação, o fácil 

trânsito de conteúdos é condição elementar para seu bom funcionamento, e coube à internet 

executar essa tarefa. 

O universo da internet, o ciberespaço, é conhecido por milhões de pessoas ao redor do 

mundo, que o exploram de maneiras muito diversas, dependendo de fatores como idade, 

condição social e educacional, geografia, entre outros. Muitas pessoas o exploram com 

extrema desenvoltura, outras não conhecem sua total potencialidade e outras, ainda, 

anseiam por um primeiro, segundo ou terceiro contato. O fato incontestável é que o 

ciberespaço faz parte da vida pós-moderna e a sua presença, seja por qual suporte midiático 

for, se expande pelos mais diferentes setores sociais. Castells (2003) avalia que a internet 

influenciou de maneira drástica a dinâmica social, tanto por suas características 

tecnológicas quanto pelas ideologias de seus usuários. 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais na América Latina do XII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista, doutoranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo 
(Umesp) e docente no Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) nos cursos de Comunicação Social 
habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. 
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A apropriação da capacidade de interconexão por redes sociais de todos os 
tipos levou à formação de comunidades online que reinventaram a 
sociedade e, nesse processo, expandiram espetacularmente a interconexão 
de computadores, em seu alcance e em seus usos. Elas adotaram os 
valores tecnológicos da meritocracia, e esposaram a crença dos hackers no 
valor da liberdade, da comunicação horizontal e da interconexão 
interativa, mas usaram-na para sua vida social, em vez de praticar a 
tecnologia pela tecnologia. (CASTELLS, 2003, p.53)  

 

 Apesar do acesso à rede ainda não ser algo totalmente instalado no Brasil, o número 

de pessoas conectadas tem crescido rapidamente. Segundo dados do IBOPE, obtidos no site 

Teleco3, cerca de 82,4 milhões de brasileiros tiveram acesso à internet este ano (2012). 

Contudo, é interessante salientar que esse número está longe de cobrir todo o território 

nacional, sendo ele extremamente concentrado nos grandes centros urbanos. De acordo com 

dados do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(Cetic.br4), 43% dos domicílios de área urbana possuem acesso à internet contra 10% das 

áreas rurais. Desta forma, sempre faz-se necessária a reflexão sobre qual recorte geográfico 

e social está em análise, evitando-se uma generalização que esconda a realidade nacional no 

que diz respeito ao acesso à internet e às novas tecnologias. No caso desta pesquisa, o 

cenário estudado é o dos grandes centros urbanos. 

Dentre os indivíduos que acessam a rede existem aqueles que o fazem em  bases fixas, 

em computadores residenciais, no trabalho ou em lan houses, ou em bases móveis, por meio 

de notebooks, tablets (tipos de computadores portáteis) ou celulares. Sobre esta última 

forma de conexão é interessante salientar sua presença na sociedade, segundo dados do site 

Teleco5, no mês de maio de 2012, o Brasil possuía cerca de 255 milhões de celulares, entre 

aparelhos pré-pagos (81,78%) e pós pagos (18,22%). Para se ter uma comparação, em 2011, 

na China existiam cerca de 985 milhões de celulares, na Índia 894 milhões e nos Estados 

Unidos 332 milhões (esses países ocupam as primeiras posições do ranking). Já na América 

do Sul, a Argentina possuía cerca de 58 milhões, o Peru cerca de 32 milhões e a Venezuela 

cerca de 28 milhões6.   

Este universo de indivíduos que possuem celulares é um campo extremamente rico 

para o desenvolvimento de pesquisas, seja na área tecnológica, comunicacional ou 

comportamental. Por se tratar de um aparelho pequeno, portátil e multifuncional, os 

                                                
3 Disponível em: <http://www.teleco.com.br/internet.asp>. Acesso em 26 jun 2012 
4 Disponível em: <http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-geral-04.htm>. Acesso em 26 jun 2012. 
5 Disponível em: <http://www.teleco.com.br/ncel.asp>. Acesso em 26 jun 2012. 
6 Disponível em:  <http://www.teleco.com.br/pais/celular.asp> . Acesso em 26 jun 2012 
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celulares invadiram a vida das pessoas, tornando-se um objeto característico da atual 

sociedade. Dos aparelhos mais modernos, como os smartphones, aos mais simples, que não 

possuem muitas funções, os celulares passaram a ser observados com maior interesse pelos 

profissionais de comunicação que viram ali mais um campo de atuação profissional, mais 

uma forma de estar em contato com seus públicos de interesse. “Nesse contexto, as 

companhias estão descobrindo que o celular é uma poderosa ferramenta para divulgar novas 

ideias e produtos; afinal, trata-se de um equipamento presente nas 24 horas do dia dos 

usuários.” (LEITE, 2008, p. A3).  

Dentre os profissionais de comunicação, é possível dizer que os publicitários 

enxergaram rapidamente os celulares como uma nova mídia. A utilização destes aparelhos 

como suporte midiático para a divulgação de marcas, produtos e serviços tem crescido nos 

últimos anos no Brasil, seja por meio de simples ações via SMS, ou pelo uso de aplicativos 

e games. Esse crescimento impulsionou o aumento do número de agências especializadas 

em ações digitais e para plataformas móveis, sendo esse um campo apto para ser explorado 

pelos atores dos processos comunicacionais que envolvem a relação de empresas, produtos, 

serviços e marcas e a sociedade de maneira geral. 

Considerando o número de usuários de celulares no país, o impacto social ocasionado 

por esses aparelhos e o crescente interesse dos profissionais de comunicação por essa área, 

é pertinente que a academia procure conhecer um pouco mais sobre os tipos de ações 

realizadas pelos profissionais deste setor e as potencialidades (já exploradas, ou não) desse 

segmento. Com esse objetivo,  o presente artigo contempla um quadro teórico sobre o tema 

e entrevistas7 realizadas com profissionais da área sobre as características, especificidades e 

potencialidades do mercado de publicidade via celular, chamado de mobile marketing. 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 As entrevistas realizadas com os profissionais da área de mobile marketing aconteceram para que fosse elaborada a 
dissertação de mestrado da autora, defendida em fevereiro de 2010, disponível em: 
<http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2625>. Todas foram realizadas no mesmo 
período para que fossem obtidas respostas sobre um mesmo cenário. Apesar do frenético avanço tecnológico neste setor, 
as respostas se fazem pertinentes no cenário atual por se tratarem de conteúdos conceituais, totalmente aplicados à 
realidade de 2012. A dissertação de mestrado está disponível em:  
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O celular e a sociedade brasileira 
 
A presença dos celulares no Brasil remete à década de 1990, sendo o Rio de Janeiro a 

primeira cidade a ter um aparelho8. Em 1993 foi inaugurada a telefonia móvel celular em 

São Paulo e, a partir daí, várias outas cidades do país passaram a ter esse tipo de serviço. 

Neste período inicial, o serviço oferecido era por meio do sistema analógico, com 

aparelhos grandes que passavam mais de três quilos e consumiam muita bateria. No final 

dessa década, precisamente em 1998, foi instalada a segunda geração de aparelhos, com 

tecnologia digital chamada GSM (Global System for Mobile Communication), o que 

representou um ganho de qualidade na transmissão da voz. 

Em 2007 chegou ao país a terceira geração de celulares, conhecida como 3G. O 

destaque dessa tecnologia era o inédito acesso à banda larga móvel, o que transformou o 

aparelho em um suporte multimídia capaz de transmitir dados.  

Este ano, 2012, foi realizado pela Anatel um leilão para a exploração do sistema 4G, 

que entrará em vigor no final de 2013. As operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi serão as 

responsáveis pelo sistema que tem como maior diferencial, em relação ao atual, um 

aumento na velocidade de transmissão de dados. Além disso, para que possam explorar a 

tecnologia 4G no país, as operadoras serão responsáveis pela instalação do sistema de 

telefonia móvel em áreas rurais, o que visa diminuir as barreiras de acesso entre áreas 

urbanas e rurais, como citado na introdução deste artigo. 

A popularização do celular no Brasil se dá por vários aspectos, entre eles pelo baixo 

custo para ligações oferecido por algumas operadoras em determinados planos, pela 

flexibilidade no tipo de pagamento, com planos pré-pagos ou pós-pagos, e por sua 

mobilidade. Com isso, muitos brasileiros abriram mão do sistema de telefonia fixa e 

passaram a utilizar apenas o sistema móvel. Essa grande penetração dos celulares no país é 

facilmente percebida quando se observa que, com exceção do Maranhão, todos os Estados 

brasileiros possuem mais linhas de telefonia móvel do que habitantes. A teledensidade 

média do país é de 126 celulares para cada 100 habitantes, com destaque para capitais como 

Brasília (223/100hab.), São Paulo (149/100hab.), Mato Grosso do Sul (148/100hab.), 

Rondônia (142/100hab.), Goiás (141.100hab) e Rio de Janeiro (141/100hab)9. 

                                                
8 As informações sobre a história do celular no Brasil foram obtidas no site da Telefônica. Disponível em: 
<http://www.fundacaotelefonica.org.br/Arte-e-Tecnologia/Memoria-Telefonica-Pesquisa-
Interna.aspx?id=20110628160855862300. Acesso em 20 jun 2012. 
9 Informações obtidas no site da Revista Exame. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasil-ja-
tem-126-celulares-para-cada-100-habitantes> e <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasil-tem-256-milhoes-de-
linhas-celulares-veja-onde-estao>. Acesso em 22 jun 2012. 
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A grande presença dos aparelhos na sociedade e a crescente sofisticação dos modelos, 

que ampliam as suas possibilidades multimidiáticas, fizeram com que os celulares se 

tornassem objetos de grande interesse social. Eles passaram de um meio de comunicação 

interpessoal para uma espécie de representação de um estilo de vida. Ter determinados 

modelos de aparelhos, usar certas funcionalidades ou lançar mão de alguns aplicativos 

tornou-se sinônimo de modernidade, juventude ou status social, como avalia Huelsen,  
A aquisição de aparelhos celulares avança na direção de valores da 
sociedade atual: o culto à vaidade, o imediatismo, a individualidade ou 
mesmo o hedonismo. A sociedade do fast food, do self service, da comida 
em excesso, da valorização da magreza como forma de beleza, da busca 
do prazer imediato como forma de vida, combina com o objeto celular. 
De fato, esse pequeno e encantador aparelho tornou-se, para o brasileiro 
comum, sinônimo de instantaneidade, de pessoalidade, da diversão 
imediata, de status, um verdadeiro acessório da moda (HUELSEN, 2009, 
p.175). 

  

Lemos (2009b) vai além e observa que os celulares potencializaram a participação do 

cidadão comum na produção de conteúdo comunicacional. É inegável que o primeiro passo 

nessa direção foi dado pela internet, já que em fóruns, chats, blogs e redes sociais a 

produção de conteúdo por parte do público é essencial. Contudo, os celulares (com acesso à 

internet) permitiram que essa produção acontecesse em qualquer lugar, a qualquer hora e 

com recursos audiovisuais, o que garantiu maior sofisticação e complexidade na 

transmissão de mensagens. 
Com as novas mídias móveis digitais, ampliam-se as possibilidades de 
consumir, produzir e distribuir informação, fazendo com que esta se 
exerça e ganhe força a partir da mobilidade física. Por exemplo, o simples 
ato banal de enviar um SMS, uma foto, postar no blog ou alimentar redes 
sociais com um telefone celular, revela essa nova relação sinérgica entre 
as mobilidades, impossível com os mass media. Com estes era possível 
apenas o consumo em mobilidade (ouvir rádio no carro, ler um livro no 
avião ou revista e jornal no ônibus...), sendo a capacidade produtiva rara 
e a de distribuição imediata impossível. (LEMOS, 2009b, p. 5). 

 

Toda essa potencialidade midiática é explorada de forma crescente pelos brasileiros e 

a função primária dos celulares – a telefonia - não figura de forma exclusiva na utilização 

do aparelho, apesar dela ser absolutamente realizada: 99% das pessoas utilizam essa função. 

Pesquisa do Cetic.br10 (realizada entre novembro de 2011 e janeiro de 2012) indica que 

57% dos brasileiros que possuem um celular o utilizam para enviar e receber mensagens, 

                                                
10 Disponível em: <http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-semfio-04.htm> Acesso em 26 jun 2012. 
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23% enviam fotos e imagens por meio de seus aparelhos, 17% acessam a internet, entre 

outras atividades. 

Essa ampla utilização das funcionalidades dos celulares é algo muito característico 

das novas gerações (mas não limitantes a elas). Os jovens sentem-se extremamente a 

vontade realizando várias atividades ao mesmo tempo e manuseando diferentes aparelhos 

tecnológicos. Para essa geração (conhecida por nomenclaturas como Geração Y, Geração Z, 

Geração digital, entre outras) o contato com as novas tecnologias faz parte do seu dia a dia, 

pois eles não conheceram o mundo sem elas. 
Enquanto as crianças da Geração Internet assimilaram a tecnologia porque 
cresceram com ela, nós, como adultos, tivemos de nos adaptar a ela – um 
tipo diferente e muito mais difícil de processo de aprendizado. Com a 
assimilação, as crianças passaram a ver a tecnologia simplesmente como 
uma parte do seu ambiente e a absorveram como todas as outras coisas. 
Para muitas crianças, usar a nova tecnologia é tão natural quanto respirar. 
(TAPSCOTT, p 2010.29e 30)  

 

De maneira geral, não é nenhuma grande novidade afirmar que a comunicação móvel 

é o futuro dos processos comunicacionais. A mobilidade é uma característica marcante 

desse segmento e que se adapta de maneira eficaz ao estilo de vida pós-moderno. Dessa 

forma, os celulares tornaram-se um meio de comunicação que está em contato com as 

pessoas (sejam elas em seus papéis de interlocutores, público ou consumidores) 24 horas 

por dia, tornando-se uma mídia extremamente interessante para quem deseja divulgar 

produtos e serviços como ressalta Huelsen, 
Em um mundo cuja atenção dos consumidores está diluída pelo excesso 
de informação e saturada pelo bombardeio das mídias de massa, o 
marketing móvel representa uma alternativa para atrair a atenção do 
consumidor. Os dispositivos móveis vistos como mídia são um eficiente 
meio para falar com o público de forma segmentada e até certo ponto 
individualizada. (HUELSEN, 2009, p. 178). 

 

É neste cenário, de utilização dos celulares como mídia, que surgem as ações de 

mobile marketing. Um campo destinado à comunicação de empresas, marcas, produtos e 

serviços que estabelecem o relacionamento com seus públicos por meio desses pequenos e 

tecnológicos aparelhos móveis. 
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Conceitos e tipos de ações do mobile marketing 

Para a Mobile Marketing Association11 (2010, on-line, tradução da autora), o mobile 

marketing “é um conjunto de práticas que permite às organizações se comunicarem e 

interagirem com seus públicos alvos de uma forma interativa e relevante por meio de 

qualquer dispositivo móvel ou da rede” 12. Já mobile advertising é definido pela associação 

como 
uma forma de publicidade realizada por meio de um telefone. Este tipo de 
publicidade é mais comum no formato de um Web Mobile Banner 
(banners no topo da página de sites móveis), Mobile Web Poster (na parte 
inferior do banner da página) e em tela cheia, que surge quando uma 
página da web móvel está sendo carregada. Outras formas deste tipo de 
publicidade são anúncios em SMS e MMS, em jogos para celulares e em 
vídeos13  (2010, on-line, tradução da autora). 

 
O objeto de estudo deste artigo são as diversas possibilidades de comunicação 

mercadológica realizadas por meio de celulares. O estudo profundo e pontual de cada tipo 

de ação publicitária (sua criação, processos, efeitos e impactos) não será realizado e toda a 

análise será feita sobre o campo de maneira abrangente. Por isso, o termo aqui empregado 

será mobile marketing. 

As ações de marketing realizadas por meio de celulares podem ser classificadas como 

ações de marketing direto (one-to-one), pois visam um contato próximo e assertivo com os 

públicos de interesse, e também fazem parte do universo das ações de marketing digital. 

Sendo assim, elas seguem os princípios básicos dessas duas características, sendo reservada 

à mobilidade o seu grande diferencial.  

De acordo com os preceitos do marketing direto é importante que se conheça o 

público com quem se deseja estabelecer um contato e realizar com ele o chamado 

marketing de permissão, em que o consumidor autoriza o envio de mensagens. Com o uso 

dos celulares, esse tipo de estratégia pode ser potencializada pois é possível obter 

informações ainda mais precisas sobre os hábitos e costumes dos consumidores. É 

importante ressaltar, ainda, que essa relação baseada em informações específicas fornecidas 

                                                
11 A Mobile Marketing Association é a primeira associação comercial global sem fins lucrativos que tem como objetivo 
liderar o crescimento do marketing elaborado para ser veiculado na telefonia móvel e as tecnologias a ele associadas. O 
site da associação é www.mmaglobal.com. 
12 Texto original: Mobile Marketing is a set of practices that enables organizations to communicate and engage with their 
audience in an interactive and relevant manner through any mobile device or network. Disponível em: 
<http://mmaglobal.com/wiki/mobile-marketing>. Acesso em: 08 jul.2010. 
13 Texto original: A form of advertising that is communicated to the consumer/target via a handset. This type of 
advertising is most commonly seen as a Mobile Web Banner (top of page), Mobile Web Poster (bottom of page banner), 
and full screen interstitial, which appears while a requested mobile web page is “loading.” Other forms of this type of 
advertising are SMS and MMS ads, mobile gaming ads, and mobile video ads (pre, mid and post roll). Disponível em: 
<http://mmaglobal.com/wiki/mobile-advertising>. Acesso em: 08 jul.2010. 
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pelo próprio consumidor possibilita a criação de um laço mais forte entre marca e público, 

enriquecendo as ações de comunicação à ele direcionadas, como explicam Pereira e Brito: 
Os desafios existentes na atividade de mobile marketing residem, dessa 
forma, no estabelecimento de vínculos fortes e duradouros com clientes, 
de modo a permitir que estes forneçam à empresa informações críticas, 
as quais servirão de base para o desenvolvimento de ações direcionadas 
para as preferências e os desejos de consumidores específicos, 
aumentando suas chances de sucesso. (PEREIRA E BRITO, 2009, p. 
70).  
 

Sobre os aspectos que enquadram o mobile marketing no universo das ações digitais, 

eles avançam à obviedade da tecnologia (digital). Nesse ambiente, as ações devem primar 

pela interação, pela criatividade e pelo oferecimento de conteúdos interessantes e relevantes 

para o consumidor. No marketing digital a palavra relacionamento é considerada uma chave 

que “abre” portas e “fecha” ligações e esse é um dos pontos principais que deve ser 

utilizado nas ações em mídias móveis.  

Galindo (2008) realiza uma reflexão que aponta para uma utilização eficiente das 

novas tecnologias digitais no relacionamento direto com os indivíduos, indicando que as 

novas mídias, apesar de alocadas no ambiente conhecido como virtual, podem ser utilizadas 

para um contato mais pessoal com os públicos de interesse das empresas. 
Nesse sentido, as novas tecnologias poderão contribuir ainda mais na 
segmentação e na direcionalidade das mensagens, ou seja, a 
desmassificação dos meios e a possibilidade de uma intermediação 
semelhante ao processo interpessoal, portanto, mais relacional e próximo 
do consumidor. (GALINDO, 2008, p. 5) 
 

Hoje, no Brasil, é possível observar que as ações de mobile marketing podem ser 

enquadradas em três categorias definidas por Román, Gonzales-Mesones e Marinas (2007). 

As “campanhas push” são aquelas em que são enviadas mensagens para os consumidores 

(para aqueles que permitiram o envio de conteúdo publicitário). As “campanhas pull” são 

aquelas em que o consumidor é quem envia o conteúdo. E as “campanhas de diálogo 

contínuo ou de múltiplas etapas” são as que estabelecem um diálogo com o consumidor. 

Elas podem estimular o envio de conteúdos em diferentes fases de uma promoção ou 

campanha. Esse último tipo é o mais interativo e capaz de aumentar o laço entre empresa e 

consumidor. 

Por meio de observação empírica, é possível perceber que no Brasil são empregadas, 

principalmente, ações que envolvem troca de mensagens via SMS, banners, aplicativos, 

advergames e bluetooth marketing. 
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As ações que envolvem a troca de mensagens via SMS são as mais comuns e 

normalmente fazem parte de alguma campanha promocional. Muitas vezes devem ser 

enviadas frases ou pincodes14 para que o consumidor concorra a prêmios. Os banners, em 

sites móveis ou games, seguem a mesma estratégia e funcionalidade dos banners criados 

tradicionalmente na internet, apenas são adaptados para serem visualizados nas telinhas e 

sistemas operacionais dos celulares.  

Os aplicativos compreendem uma categoria mais interativa, em que o consumidor age 

(e reage) à estímulos, criando uma experiência com o conteúdo. Um exemplo são os 

aplicativos baseados em geolocalização, muito utilizados quando a campanha abrange a 

presença de redes sociais em sua estratégia. Ainda na linha de ações altamente interativas, 

estão os advergames, jogos elaborados, ou patrocinados, por marcas (que podem variar de 

simples jogos de memória a complexas corridas de carros). Completando o grupo de ações 

mais encontradas no país está o bluetooth marketing, desenvolvido para oferecer conteúdo 

aos consumidores por meio da tecnologia bluetooth, que utiliza ondas de rádio para a 

transmissão.  

Todos esses tipos de ações envolvem questões tecnológicas que podem diminuir o 

número de consumidores impactados, fazendo com que de maneira geral as ações de mobile 

marketing sejam consideradas de nicho (ponto que será discutido a seguir, quando forem 

apresentadas as respostas dos entrevistados nessa pesquisa). Independente desta questão, é 

importante que no planejamento estratégico das ações de mobile marketing sejam 

priorizadas a interatividade, a criatividade e o contato direto com o público. A experiência 

do consumidor com a marca (produtos ou serviços) também deve ser priorizada pois esse 

tipo de contato pode possibilitar um estreitamento de relação, algo extremamente valioso no 

universo do marketing. 

 

O ponto de vista dos profissionais sobre o mobile marketing brasileiro 

Por meio de entrevistas em profundidade com profissionais da área do mobile 

marketing15 foi possível ampliar a percepção desse universo detectando suas 

potencialidades e os campos já explorados no Brasil. Os profissionais entrevistados foram: 

                                                
14 Pincodes são códigos utilizados em promoções de envio de mensagens via celular. Os códigos podem estar vinculados 
ao cupom fiscal ou a um determinado produto. 
15 Como mencionado anteriormente, as entrevistas foram realizadas para o desenvolvimento da dissertação de mestrado da 
autora.  
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Ronaldo Fernandes, Diretor Geral da agência Roda Kafé16, Tore Haugland, Chief Executive 

Officer da agência Atope, Leonardo Dias, Master Chief da agência Taxi Labs e Leo Xavier, 

CEO do grupo PontoMobi. Foram abordados os principais pontos estudados no 

levantamento bibliográfico afim de serem obtidas as opiniões dos profissionais sobre os 

mesmos temas. Nem todas as respostas foram contempladas nesse artigo por uma questão 

de espaço, encontra-se aqui um panorama geral de como está o universo do mobile 

marketing no país, segundo os profissionais entrevistados. 

De maneira geral, todos os profissionais concordam que a utilização do celular como 

uma mídia de divulgação de produtos e serviços tem crescido muito no país. Todos são 

unanimes, também, no que diz respeito à variedade de ações, destacando que cada uma 

deve ser utilizada para um objetivo e para um público determinados.  

Sobre o uso do SMS, os profissionais alertam que ele deve ser feito para objetivos 

bem específicos, como promoções que utilizam pincodes. O grande destaque é para o fato 

de que todas as pessoas que possuem um celular no país podem receber ou enviar 

mensagens, garantindo a amplitude do público que pode ser impactado.  
Dá para fazer muita coisa com um simples SMS, que 100% da base 
brasileira consegue receber e mandar. Lá fora também têm sido feitas 
várias campanhas só com SMS, só para ter essa interação one to one com o 
cliente. [...] Sobre o público, todo mundo fala sobre o jovem, geração Y, 
geração que agora vive na Internet, no mobile... Mas, no final das contas, 
todo mundo tem celular e agora a gente vê que até os mais velhos estão 
usando SMS. Todo mundo usa o celular para ligar, obviamente, mas 
também estão começando a usar os outros recursos que o celular tem, e o 
primeiro é o SMS. (HAUGLANG apud EHRENBERG 2010, p.66). 

 

Essa presença maciça da tecnologia de envio e recepção de mensagens de texto nos 

celulares brasileiros contrapõe a ideia de que as ações publicitárias em celulares são 

totalmente para públicos segmentados. Contudo, é importante observar que esse é o único 

tipo de ação que pode ser considerado abrangente já que todas as outras dependem de 

tecnologias específicas, presentes em determinados aparelhos, como explica Fernandes, 
A única coisa que falamos de massa no mobile marketing é SMS, o 
restante é ação de nicho. Bluetooth, mobile advertising, mobile internet e 
qualquer outra ação desse tipo é muito mais focada para determinado 
grupo, como ação de branding do que realmente de massa. A única coisa 
que podemos considerar de massa mesmo é o SMS. (FERNANDES apud 
EHRENBERG, 2010 p.67). 

 

                                                
16 Atualmente esse professional é Diretor Geral da Agência Tezarak 
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Quando questionados sobre os aplicativos, os entrevistados consideraram que essa é 

uma forma mais interativa de estar em contato com os públicos de interesse. Por meio dos 

aplicativos é possível oferecer conteúdos interessantes e fazer com que o consumidor esteja 

em contato com a marca sob um prisma positivo. Contudo, salientam que o público para 

esse tipo de ação é mais restrito. 
É um público mais jovem, com alto poder aquisitivo. Começou sendo um 
público de executivos, gente que precisava estar on o tempo todo e agora 
é quem curte mais tecnologia. Tem uma tendência, sim, de ser um público 
mais masculino, mas é pouca coisa. Só porque meninos são mais vidrados 
em gadgets que meninas, na média. Mas com o tempo tudo vai se 
espalhando. (DIAS apud EHRENBERG, 2010 p.71). 

 

Muito próximo dos aplicativos, no que diz respeito à interação e criatividade, estão os 

advergames. De acordo com Dias, os games podem estar presentes em quase todos os 

celulares do país porque a maioria já sai de fábrica com algum jogo instalado, sem que o 

cliente precise baixar qualquer conteúdo. Contudo, é importante ressaltar a observação feita 

por Xavier quando ele afirma que o mercado de games é muito maior que o de advergames, 

que ainda não pode ser considerado estabilizado no mercado nacional, pois são poucas as 

empresas que investem nesse tipo de ação, divulgando marcas, produtos ou serviços, 

restando aos jogos a simples função de entreter. 

O bluetooth marketing foi outro tipo de ação abordado nas entrevistas e as opiniões 

apontaram para um uso mais limitado, tanto pela presença dessa tecnologia nos aparelhos 

quanto pela forma como os profissionais a utilizaram, como explica Xavier, 
O bluetooth sofreu do mal que hoje sofre o mundo de aplicativos: a 
multiplicação de players, um mercado com baixíssima barreira de entrada, 
um achatamento do valor percebido e do valor cobrado. [...] Dezenas de 
players, qualquer garoto em casa faz um aplicativo, ou pelo menos diz que 
faz um aplicativo, no lugar de cobrar R$ 60.000,00 cobra R$ 5.000,00; 
marcas e agências anunciantes começam então a questionar o porquê do 
valor de um e de outro e acabam investindo, às vezes, em empresas 
menores ou não tão profissionais assim. Acabam tendo más experiências, 
se frustram e ficam reativas ao novo movimento desse mercado. 
Aconteceu exatamente isso com o bluetooth e está acontecendo, de novo, 
com o mundo dos aplicativos. (XAVIER apud EHRENBERG, 2010 p.73). 

  

 Fernandes comenta sobre o bluetooth marketing apontando uma utilização 

específica que pode gerar resultados positivos: 
Eu acredito no bluetooth para substituir uma única coisa, panfleto de 
marketing de guerrilha. Por exemplo, existem antenas de bluetooth móveis 
em que você pode pegar um promotor, vesti-lo com essa anteninha e 
mandá-lo abordar as pessoas oferecendo um conteúdo bacana. Esse 
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promotor vai abordar as pessoas, vai ajudá-las a ligar o bluetooth e vai 
fazer com que essas pessoas recebam o conteúdo. E esse conteúdo tem que 
ser bom o suficiente para o usuário achá-lo bacana e querer replicar. O 
bluetooth vai ser protocolo de comunicação, não de marketing. Ele vai ser 
para sincronizar computador em celular, viva voz de carro, esse tipo de 
coisa, ações de marketing acho difícil. (FERNANDES apud 
EHRENBERG, 2010 p. 73). 

 

Ampliando o debate sobre o mercado de mobile marketing, foi abordado o tema 

tendências. Foi possível perceber que a sofisticação tecnológica está diretamente ligada às 

ações mais criativas e interativas, o que, infelizmente, restringe o número de pessoas 

impactadas. O profissionais apostam que os avanços dos serviços oferecidos pelas empresas 

operadoras de telefonia móvel no país e o barateamento de modelos de aparelhos mais 

sofisticados contribuirão para uma maior abrangência das ações no futuro. Eles também 

acreditam que cada vez mais os próprios profissionais da área incluirão o celular como uma 

mídia nos planejamentos de campanha, tornando essa possibilidade  mais conhecida entre 

os próprios anunciantes. Dentre as ações que poderiam crescer nos próximos anos Xavier 

destaca a geolocalização. 
Geolocalização e contextualização são, na minha opinião, as grandes 
coisas bacanas de mobile, quando bem utilizadas, é verdade. Você 
conseguir entregar algo contextualizado e geolocalizado para o 
consumidor, tem um valor exponencialmente maior do que a comunicação 
sem usar esses dois conceitos. (XAVIER apud EHRENBERG, 2010 p. 
72). 

 
 

Um dos argumentos que comumente é utilizado para justificar a resistência de 

algumas empresas na utilização do celular como mídia publicitária está a falta de 

mensuração de resultados, argumento rebatido de forma enfática por Xavier, 
Tudo é mensurado. É digital, e tudo o que é digital você consegue medir. 
E aí, de novo, cada uma das disciplinas tem ferramentas, mais ou menos, 
apuradas. O mundo de aplicativos, de sites móveis e games você tem as 
mesmas métricas que você tem na web: cliques, visitas, downloads, 
acessos, time spend, tudo, tudo igualzinho.[...]  Nada é diferente, pelo 
contrário, com dados adicionais, como sistema operacional, tipo de 
aparelho, conexão 2 ou 3G, dados geográficos de onde está sendo 
acessado, o que já é um pouco mais complicado. Quando você faz uma 
ação de mídia de SMS tem toda a segmentação de base da operadora que 
também é super bacana e você consegue medir. [...] E bluetooth também, 
quantas pessoas foram impactadas, quais e quantos downloads por pessoa, 
quantos downloads naquele dia, naquela hora. (XAVIER apud 
EHRENBERG, 2010 p.74). 
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Fernandes complementa a explicação de Xavier salientando que a comunicação por 

celular permite um conhecimento do público ainda maior. 
Aos poucos é possível identificar o perfil que o consumidor gosta mais, o 
tipo de informação que ele gosta mais. Muito parecido com o que é a web 
só que você acrescenta a questão da personalização, ou seja, quando você 
está falando com um determinado celular você sabe que é aquela pessoa, 
coisa que você não consegue por computador, mesmo identificando o IP. 
(FERNANDES apud EHRENBERG, 2010 p.74). 

 

De maneira geral, as respostas dos entrevistados apontam para o fato de que o mobile 

marketing brasileiro ainda não está totalmente estabilizado e que a fase atual é marcada pela 

experimentação, a fim de se conquistar o modelo de negócios ideal (apesar de já existirem 

muitas ações interessantes e com ótimos resultados no país). Muitas possibilidades podem 

ser exploradas e toda a base instalada de celulares no Brasil pode ser atingida, dependendo 

do tipo de ação. O que se faz necessário é que mais ações sejam desenvolvidas para que o 

campo se torne mais visível e conquiste maior credibilidade. 

 

Considerações Finais 

Não há dúvidas de que a comunicação móvel faz parte da atual sociedade e que sua 

utilização deve crescer ainda mais nos próximos anos. O impacto causado pela presença dos 

celulares é visível em vários segmentos sociais e a possibilidade de acesso à internet por 

meio desses aparelhos potencializou ainda mais a sua utilização, despertando o interesse 

dos profissionais de comunicação que viram ali mais uma possibilidade de mídia a para 

divulgação de conteúdos. 

Por todas as questões sociais e geográficas que envolvem o Brasil, não é possível 

afirmar que esse universo digital está acessível para toda a população. Porém, nos grandes 

centros urbanos essa realidade está cada vez mais próxima e é nesse cenário que se 

debruçou essa pesquisa. Com tantas pessoas utilizando celulares e explorando suas 

funcionalidades ao máximo buscou-se entender como o segmento da publicidade se 

posiciona nesse cenário.  

 O levantamento bibliográfico e as entrevistas em profundidade possibilitaram a 

percepção de que o celular já é utilizado no Brasil como uma mídia de divulgação 

publicitária, mas ainda de maneira experimental, com um vasto campo para ser explorado. 

As campanhas desenvolvidas para esse meio se baseiam nos preceitos do marketing digital 
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e do marketing direto, necessitando de uma avaliação precisa sobre os objetivos e o público 

que se deseja atingir, afim de que seja definida qual a melhor ação a ser empregada. 

 Sobre as ações, é possível inferir que existem especificidades em cada uma. O SMS 

deve ser utilizado quando se deseja atingir um grande número de pessoas, já que 

praticamente toda a base instalada de celulares no país pode receber e enviar esse tipo de 

mensagem. Contudo, o seu formato oferece um grau de interatividade e criatividade muito 

baixos, não sendo compatíveis com as possibilidades que o meio oferece e que o público 

anseia.  

 Já os aplicativos e os games apresentam grande interatividade e permitem uma 

maior exploração do desenvolvimento de campanhas criativas, mas não podem ser 

direcionados a um grande público. Os recursos tecnológicos exigidos para o funcionamento 

dessas ações ficam restritos aos aparelhos mais sofisticados, mais caros e menos difundidos 

entre a população. 

 Por fim, os banners e o bluetooth marketing são ações que oferecem baixo nível de 

interação e que exigem uma certa sofisticação tecnológica, características que fazem com 

que esses dois tipos de ação não sejam consideradas as mais interessantes pelos 

profissionais entrevistados quando se pretende atingir um grande público. 

 De forma geral, este artigo contribuiu para a percepção de que o universo do mobile 

marketing não pode ser encarado como um grande bloco de ações que visam o mesmo 

objetivo para o mesmo público, ao contrário, nesse segmento cada ação deve ter um 

planejamento específico.  

 Ainda foi possível notar que os profissionais da área estão cientes do impacto que os 

celulares causaram na sociedade brasileira e de suas potencialidades como mídia 

publicitária. Assim, esses profissionais buscam estabelecer um contato permanente com 

seus públicos de interesse, baseando essa relação na interatividade, criatividade e 

relevância. 

 Como explicitado nesse artigo, esse é um campo vasto ainda em fase de exploração 

no cenário nacional, o que demanda novos estudos teóricos e novas pesquisas empíricas que 

poderão auxiliar na construção de bases teóricas sólidas sobre mais esse universo da 

comunicação mediada por suportes tecnológicos. 
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