
A vez da interatividade móvel
Empresas do setor que nasceram para trabalhar exclusivamente com publicidade ampliam
seu foco de atuação explorando oportunidades na internet e na telefonia
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Nos últimos anos as produto-
ras de imagem têm buscado ou-
tros meios, além da publicidade,
para ampliar suas atividades e
manterem-se lucrativas. O mo-
delo de empresa voltada exclusi-
vamente para a realização de co-
merciais, existente na década de
80 e até meados dos anos 90, tem
dado cada vez mais espaço para
estruturas capazes de atender
também outras áreas. Inicialmen-
te houve o movimento em direção
à TV, seguido pelo interesse por
longas-metragens, que foi incen-
tivado após a retomada do cine-
ma nacional - - iniciada há cerca
de dez anos. Com a consolidação
e a popularização da internet, e
mais recentemente da telefonia
celular, algumas companhias do
setor passaram a explorar nesses
mercados possibilidades de novos
e vantajosos negócios.

Esse é o caso da Seqüência,

Para a Claro, telefone celular é uma janela muito interessante para a divulgação de lançamentos para cinema, como os filmes A Feiticeira e Garfield

comandada por Felipe Diane-
se. Fundada há 25 anos como
produtora de comerciais, em
1997 ela começou a desenvolver
atrações que buscam aliar in-
teratividade e entretenimento.
"Cada vez mais a interatividade
está ligada à comunicação. Isso
é uma realidade no Brasil e no

mundo e só vão sobreviver os
fornecedores ou agências que
estiverem preparados para criar
para todas as mídias", acredita
Dianese. Atualmente, além do
site Canal Kids (www.canalkids.
com.br), que tem uma progra-
mação voltada para o público
infantil, a Seqüência possui di-

versos projetos interativos para
telefonia móvel. Entre eles está
o Bolota, série de episódios pro-
tagonizados por um comentaris-
ta esportivo elaborado por meio
de animação. A idéia é de que
os capítulos sejam negociados
com uma operadora de celular
e fiquem à disposição de seus
clientes para download.

Outra que voltou suas aten-
ções para tais iniciativas foi a 02
Filmes, que em maio anunciou
que a O2 Dois - - sua segunda
produtora, antes dedicada à des-
coberta de novos talentos - - iria
redirecionar seu foco para web
e telefonia móvel. Agora esta
última foi rebatizada como 02
Digital e transformada em área
ligada à estrutura da empresa
central. No momento, dedica-se
a trabalhos para a rede mundial
de computadores. Na semana
passada foram lançados os três
primeiros filmes feitos pela nova
divisão exclusivamente para a
internet. Trata-se de uma cam-
panha que divulga o novo Ford
Focus, criada pela JWT.

CONTRATO COM A GLOBO
Já os itens para celulares ain-

da estão no forno. A O2 Digital
não entrou definitivamente no
segmento porque está às vés-
peras de assinar um importante
contrato para elaboração de
conteúdo direcionado a esses
aparelhos com a Rede Globo, com
quem a O2 já trabalha há cerca
de três anos e tem exclusividade
para a produção de conteúdo vol-
tado à TV aberta. De acordo com
Andréa Barata Ribeiro, produtora
executiva e sócia da empresa,
as negociações com a Globo são
para que todos os produtos para
celulares da 02 Digital estejam
associados à emissora. "Estamos
definindo os últimos detalhes do
acordo, o que inclui a natureza

dessa exclusividade e se ela vai
envolver criação de publicidade
para web ou não", diz Andréa.

Fechar um contrato do gênero
exclusividade também foi a opção
da Mobile, lançada há um ano no
Rio de Janeiro depois da associa-
ção entre a produtora Total En-
tertainment e a agência Espaço/Z.
A Mobile cria conteúdos exclusi-
vos para a Claro. "O celular é uma
janela muito interessante para a
divulgação de lançamentos para
cinemas. Temos obtido Vesultados
muito bons. Para o filme Garfield,
por exemplo, o público foi mais
de 33% acima da expectativa
inicial do distribuidor. E creio
que a ação feita por meio dos
aparelhos contribuiu para esse
incremento", analisa Walkíria
Barbosa, diretora da Total.

FILÃO NO CELULAR
Em vez de apostar em uma

nova companhia, a Digital 21,
braço voltado para computação
gráfica e animação do Grupo
Cine, optou pela abertura de
um departamento voltado espe-
cificamente para produção para
telefonia móvel e em setembro
do ano passado apresentou a
Digital Mobile. "Essa é uma
tendência mundial. Como já ví-
nhamos fazendo diversos filmes
para companhias de telefonia
móvel, foi simples entrar em
contato com as operadoras e

Canal Kids, da Seqüência, que desde 1997
alia interatividade e entretenimento
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'Gang", criada pela Digital Mobile, braço da Digital ai para computação gráfica e animação

começar a atuar nesse seg-
mento", diz Rodolfo Patrocínio,
sócio-diretor da Digital 21. A
empresa ainda não colocou
produtos no mercado, o que
deve começar a acontecer den-
tro de dois meses, por ocasião
do Dia das Crianças. "Temos
trabalhado em projetos para as
principais companhias do setor.

Até o fim deste ano os usuários
de celular terão à disposição
muitas novidades", afirma.

Também na RDigital, divisão
de conteúdo interativo do Grupo
Mixer montada no início de 2005,
os itens para celular feitos nos úl-
timos meses ainda não chegaram
ao mercado. "Acredito muito na
evolução da convergência e dos

Dos celulares para o cinema
Nem só de profissionais vive o universo de

conteúdo para celulares. Atentas ao aumento no
número de aparelhos com recursos de audiovisual,
como câmeras fotográficas e filmadoras, algumas
fabricantes de aparelhos de telefonia móvel deci-
diram estimular a produção de vídeos feitos com
esses "brinquedinhos". A Siemens firmou uma
parceria com o Festival Internacional de Curtas-
Metragens de São Paulo, evento patrocinado pela
Petrobras, para a realização do projeto Siemens
MicroMovie Award, que estimula a produção de fil-
mes de até 90 segundos com captação de imagens
através da câmera do aparelho Siemens SX-1.

Foram selecionados 50 filmes brasileiros
produzidos por cineastas convidados e estu-
dantes de universidades, que integram núcleos
independentes de produção audiovisual. Os dez
melhores trabalhos, escolhidos por uma comissão
da Siemens na Alemanha, estão disponíveis no
site www.micromovie-award.com/saopaulo, em
que o internauta pode votar em seu curta prefe-
rido. As peças também serão exibidas nas sessões
do Festival de Curtas, que começou no dia 25 de
agosto e vai até 3 de setembro na capital paulista.
Após as sessões, o público também vota no me-
lhor filme. O vencedor do Siemens MicroMovie
Award São Paulo, que será revelado no último dia
do evento, receberá um prêmio de € i mil.

No início deste ano, a Nokia estreou na
edição do Nokia Trends realizada na cidade de
Mar Del Plata, na Argentina, o curta Conecta-
dos. A peça, que pode ser vista no site www.
nokiatrends.ar foi inteiramente captada por

projetos multiplataforma. Nesse
contexto, essa ferramenta se
tornará uma mídia importante.
No início ela ainda estará restrita
ao público com acesso a apare-
lhos menores - - e no Brasil esse
número ainda é pequeno —, mas
não tenho dúvidas de que haverá
crescimento", afirma Paulo Ricci,
diretor da Radar TV/Mixer.

Siemens Micromovie Awards premia
produções feitas por meio de celulares

câmeras de telefones celulares - - foram usados
seis aparelhos. No momento a empresa trabalha
no projeto de filmagem de Conectados 2.

Cada vez mais a receita
vinda da transmissão de da-
dos, em que se inclui também
conteúdo, é significativa para
as operadoras de telefonia ce-
lular. Na Vivo e na Claro, por
exemplo, ela representa hoje
6,5% e 5% do faturamento das
empresas, respectivamente.
Todo conteúdo oferecido por
elas é produzido por terceiros,
como agências de notícias, edi-
toras e gravadoras. As nego-
ciações podem ser feitas com
base em diversos modelos, dos
quais o mais comum é o con-
trato de receita compartilhada.
A mesma regra impera no re-
lacionamento com produtoras
do segmento audiovisual.

"Podemos fechar acordo
com um desenvolvedor de
aplicações, que normalmente
entra em contato com o pro-

Mafra, da Vivo: parceria com cerca de iao
empresas para conteúdo nos celulares

vedor de conteúdo. Em alguns
casos, nós mesmos negociamos
com os grandes produtores. A
única coisa é que precisamos
da solução pronta. Não temos
como criar aplicativos diferentes

para cada produto que ofe-
recemos", diz André Mafrã,
gerente de conteúdo da Vivo,
que hoje tem parceria com
cerca de 120 companhias.

Para Marco Quatorze, di-
retor de serviços de valor
agregado da Claro, a tendência
desse mercado é a criação de
empresas que atuem como dis-
tribuidoras, funcionando como
agentes de pequenos produto-
res. "Isso é muito comum em
outros países, mas no Brasil
há poucas que atuam assim.
Além de agregar o conteúdo e
comercializá-lo com as opera-
doras, essas empresas também
cuidariam do marketing dos
serviços que prestam. Dois
bons exemplos que estão em
nosso mercado são a Ugaki e
a Toing, ambas do segmento de
ringtones", analisa Quatorze.
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