
Testemunha ocular
Migração de vídeos feitos por meio de celulares para a TV esboça
início da concorrência entre aparelhos telefônicos e filmadoras

REBECA DE MORAES

Os sedutores atributos tec-
nológicos dos celulares de últi-
ma geração conquistaram as
emissoras de televisão. Um
exemplo é a Telemig Celular, que
desenvolveu para a TV Alterosa,
afiliada do SBT em Minas Gerais,
um sistema por meio da rede
GSM Edge que possibilita fazer
o caminho inverso das outras
operadoras, que levam imagens
da televisão para o aparelho. A
emissora mineira utiliza os tele-
fones móveis para captar ima-
gens que vão para a TV. Frank-
lin Valadares, gerente de marke-
ting da Telemig, garante que o
custo do investimento foi muito
baixo, mas não o revela. A ope-
radora forneceu 16 aparelhos da
Sony Ericsson e personalizou
seu software para que o tráfego
de informações com a Alterosa
tivesse prioridade.

A emissora criou um progra-
ma especialmente para a veicu-
lação dessas imagens, o Altero-
sa Urgente. São flashes de um
minuto, durante os intervalos
comerciais que ocorrem ao lon-
go do dia, em que pequenas no-
tícias de cada "repórter celular"
(como foram apelidados os jor-

nalistas que gravam com os apa-
relhos) vão ao ar. Essas matérias
não têm pauta e todas as ima-
gens são gravadas nos mais di-
versos momentos — basta que
o repórter, onde estiver, veja um
fato interessante. Após fazer o
registro, ele manda as imagens
direto para a TV, na qual são tra-
tadas e, ocupando cerca de 25%
da tela, colocadas dentro de uma
moldura que lembra um celular,
com propaganda da Telemig.
Depois disso, algumas dessas
pequenas reportagens acabam
sendo aprofundadas na segunda
edição do Jornal da Alterosa.

Clientes da Vivo já podem utilizar
um só aparelho fora do Brasil

A Motorola homologou na
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) o primeiro
aparelho que combina as tecno-
logias GSM e CDMA, o A840,
possibilitando roaming global em
CDMA, CDMA2000 IX e
GSM, isto é, a possibilidade
de falar utilizando um único
celular em qualquer canto do
mundo. Com o novo telefone,
que chega ao Brasil no final
de junho, o usuário terá aces-
so à tecnologia CDMA pela
Vivo em todo o território na-
cional (menos Minas Gerais).
Nos outros países, o aparelho
assimila a tecnologia local,
porém perdendo as funcio-
nalidades de transmissão de
dados, acesso à internet,
downloads ou mensagem de
texto. Segundo a Motorola, a
vinda desse aparelho ao Bra-
sil foi um pedido da Vivo, pois
sempre que um cliente pre-
cisava ir ao exterior com ce-
lular a operadora tinha de for-
necer um outro aparelho,

com tecnologia GSM, a
única em vários países
da Europa. A Vivo, no
entanto, não confirma
ter feito essa solicitação
à empresa.

Segundo Benny Cohen, edi-
tor de jornalismo da emissora, foi
feita uma reunião com todos os
repórteres para discutir a mu-
dança de olhar para a notícia.
"Com essa praticidade para fil-
mar, podemos fazer mais regis-
tros. Alguns fatos que não apro-
veitávamos no jornal da hora do
almoço, por exemplo, agora po-
dem ser comentados no Altero-
sa Urgente", explica.

Para a empresa mineira, o
custo dessa inovação foi zero e
a única preocupação da equipe
foi treinar os repórteres para
gravar, enquadrar, girar o apare-

lho e enviar as imagens para a
emissora pelo celular. Porém, o
formato do programa ainda está
sendo testado.

Cohen afirma que essa nova
maneira de captar imagens vem
preencher um vácuo que existia
entre o rádio e a televisão. Se-
gundo o editor, o rádio foi muito
beneficiado com o advento do
celular, pela maior rapidez em
levar a notícia até o público,
quando comparado à TV. "Ago-
ra conseguimos entregar a notí-
cia com a mesma velocidade do
rádio, mas com um diferencial:
trazendo também as imagens."
Entre o início da gravação e sua
exibição na TV, gastam-se cerca
de dez minutos.

A idéia inicial da Telemig era
oferecer o conteúdo da TV Alte-
rosa para os assinantes, como fi-
zeram as outras operadoras.
Mas, após conversas entre os
departamentos de marketing
das empresas, foi possível reali-
zar algo diferente e que custas-
se menos para ambas. Aí nasceu
a idéia do Repórter Celular.

A TIM foi a primeira a aderir
à moda de fornecer vídeos de
televisão para os usuários. Seu
carro-chefe é o TIM TV Access.
Com ele, os clientes podem as-
sistir à programação normal de
Bandeirantes, BandNews,
Bloomberg, TVA no Ar, TV Câ-
mara e TV Senado. No entanto,
assim como para todas as ope-
radoras, esse sistema depende
da disponibilidade do serviço em
determinadas áreas e do tipo de
aparelho do usuário.

A Claro disponibiliza transfe-
rência de arquivos de videocli-
pes, momentos históricos do fu-

tebol feitos pelo Canal 100 en-
tre 1970/80 e trailers de filmes
por meio do portal Claro Idéias.

Já a Vivo possui uma evolu-
ção da tecnologia CDMA para a
transmissão de vídeos, como a
TV Band ao vivo (chamado TV
no Celular) e pequenos videocli-
pes (via celular ou internet) de
esportes, notícias e variedades
do portal Terra.

TELEFONES ou FILMADORAS?
Quando questionado sobre

uma possível substituição de câ-
meras de vídeo por celulares
para filmagens externas, o edi-
tor de jornalismo da TV Altero-
sa afirma que a intenção da emis-
sora nesse momento não é essa,
mas reconhece que, num futuro
próximo, o avanço tecnológico
permitirá a sintetização da equi-
pe de jornalismo da televisão.

Alex Silvério, gerente da li-
nha de filmadoras da JVC, afir-
ma que esses celulares não são
considerados concorrentes
para a empresa e afirma que
não acredita na troca de um
pelo outro. "Também estamos
pensando sempre no futuro. Há
igualmente tecnologias nas fil-
madoras, que se modernizam e
podem oferecer cada vez
mais", garante.

O gerente de marketing da
Panasonic, Ricardo Uotani, com-
partilha dessa opinião, e afirma
que celulares e filmadoras de-
vem seguir caminhos distintos:
"Para notícias rápidas, o celular
pode ser muito bem utilizado,
mas quando se quer maior qua-
lidade de imagens e efeitos será
necessário uma câmera especí-
fica para filmagem".

Acordo para conteúdo do Star Wars

Na sexta-feira, dia 6, a Vivo
colocou na mídia a campanha
que divulga a oferta de conteú-
do do filme Star Wars para seus
assinantes, após acordo com a
Lucas Film. Fazem parte da di-
vulgação propagandas em TVs
aberta e fechada e em cinemas,
spots de rádio, anúncios em re-
vistas, internet e outdoors. A
operadora fornece trailers, pa-
péis de parede, ringtones, jogos
e enigmas relacionados ao filme.

Segundo Hugo Janeba, diretor
de imagem e comunicação da

Vivo, a operadora espera que o
plano de mídia supere sua receita
com serviços de dados, que atin-
giu 5% do total de seu faturamen-
to em 2004. Serão utilizados ou-
tros artifícios na divulgação, como
pessoas vestidas de "soldados do
império", totens do Darth Vader
em tamanho real espalhados em
132 pontos-de-venda da Vivo e
promoção na venda de celulares
que têm opções de vídeo com
brindes do filme. A ação, criada
pela Fischer América, não teve
seu investimento divulgado.
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