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O mundo
é mash-up

agora

de mais de uma fonte em uma
experiência integrada.

A indústria de TI, porém, vai
muito mais além e propõe um
novo modelo para esse mundo
integrado e conectado. Pegue a
internet, celular, computador,
televisão, jogue dentro de um
liqüidificador e bata. Aí estará
pronta a receita: a convergência
digital, um mercado novo. E essa
quebra de paradigmas traz
embutidos novos serviços a
serem explorados. Da mesma
forma que pode criar novos

Tecnologias,
sistemas,
dispositivos e
conceitos se
misturam e
apresentam um
cenário desafiador
para indústrias
habituadas a
trabalhar com
metodologias
tradicionais e
rentáveis até
então. É a hora
e a vez da
convergência
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mercados, também tem força
para destruir quem ficar parado
no meio do caminho. Esse foi o
mote das discussões no
Workshop Convergência Digital:
tendências, impactos e
oportunidades, promovido pela
CompTIA - The Computing
Technology Industry
Association, com a proposta de
reunir representantes das mais
variadas indústrias envolvidas
nesse novo processo.

Apesar de todas as mudanças
que acompanharam a evolução
da web, a palavra "digital" ainda
assusta muitas pessoas e
organizações. Basta ver a má
utilização da rede mundial de
computadores por alguns dos
principais jornais do País. Mas a
visão sobre esse conceito começa
a mudar. Quando voltou do
festival de Cannes, Nizan
Guanaes, presidente da África
Propaganda, voltou-se para sua
diretora de criação, Suzana
Apelbaum, e a fulminou com a
frase: "Precisamos criar uma área
digital para a empresa".
Prontamente, ela respondeu:
"Não. O que precisamos é
digitalizar a agência".

Até então, a empresa do
famoso publicitário havia se
tornado uma referência. Em
apenas três anos de vida
conquistara clientes imponentes,
acumulara prêmios. Seria natural
pensar que em time vencedor
não se mexe. Mas o consumidor
também altera seus padrões. A

cada dia fica mais difícil atingir
os clientes pelos meios
tradicionais — televisão e mídia
impressa. "Não podemos mais
separar a internet das formas de
comunicação, ela não pode ser
uma área a mais, um 'puxadinho'
dentro da agência", avalia
Suzana. A África, então, passou a
adotar a trinca de criação.
Tradicionalmente, a criação das
mais variadas formas de
divulgação nas agências é
formada por uma dupla. A
inclusão de uma pessoa com
visão de internet modificou, e
muito, a forma de trabalho;
afinal, o criativo pode ser
direcionado para qualquer tipo
de mídia.

Mas essa ruptura não é tão
simples quanto parece. Segundo
depoimentos de executivos
publicados no jornal inglês
"Financial Times", as
agências e veículos de
comunicação sofrem para
contratar pessoas capacitadas
para lidar com publicidade na
internet. E isso se reflete no
mercado, que apresenta um
ritmo mais lento. Por isso,
também, as verbas para web
ainda são minguadas.
"Estamos evangelizando
alguns dos nossos clientes e
para cada um há um grau

Suzana Apelbaum
evangelização de

clientes para ensinar a
lidar com web

maior ou menor de maturidade.
Chegamos a custear determinado
projeto para alguns deles e,
somente quando o resultado
aparece de forma bastante
positiva, eles resolvem apostar e
investir", conta a diretora de
criação da África Propaganda.

Uma minissérie interativa
produzida pela África para a
Gradiente e distribuída por meio
do MSN, da Microsoft, foi
acompanhada por cerca de 36 mil
pessoas, audiência maior que
alguns programas da MTV, por
exemplo. A agência apostou
também no potencial da internet
para promover um novo
automóvel da Mitsubishi, a
picape L200. Eles esconderam
cinco unidades do cairo em
diferentes lugares do País e 37
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quem encontrasse levava para
casa. Na etapa inicial, os
participantes da promoção são
convidados a cumprir provas
somente pela web, por meio de
jogos que envolvem raciocínio e
conhecimentos gerais do
universo 4x4. Já a segunda fase
conta com ainda com gincanas.
O público que deseja um carro
desse porte tem renda para tal,

38 portanto, está conectado e sabe
usar a web. E isso faz diferença.

Público ativo e ávido
por novidades

A nova geração que cresce e
formará o mercado consumidor
futuro utiliza pouco os
recursos de voz, quase não fala.
Ela se debruça à frente de um
computador já com três ou
quatro anos de idade. Na
adolescência, usa celulares para
se comunicar com seus pais, e
SMS, MSN Messenger, entre
outras ferramentas e canais,
para interagirem com amigos,
criarem comunidades. O
sucesso do Orkut também não
está aí por acaso. "A cultura do
brasileiro mostra que ele gosta

de tecnologia, que adora se
comunicar e participar dessas
comunidades e isso deveria ser
melhor aproveitado", avalia a
professora do Ibmec e da
Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo, Amyris Fernandez.

Construir, comunicar,
influenciar e modificar são
características e desejos
inerentes ao ser humano, em
especial para o público
brasileiro. Mas para conseguir
atuar em todos esses aspectos é
preciso inovar. Falar é fácil, mas
dominar os fatores que levam à
inovação é um exercício que

empresas e consumidores
deveriam praticar. Copiar torna
o processo mais rápido e menos
custoso, evita erros cometidos
pelos criadores, mas não causa o
mesmo impacto. "Convergência
é conteúdo como serviço e
vice-versa. Todos precisam criar
novos padrões de experiência,
caso contrário, perderão o
bonde", avisa Fernando Sodré,
diretor-geral da Mobile Mixer.

E há muito mais experiências
tecnológicas bem-sucedidas no
Brasil do que apenas o Orkut. A
primeira experiência da General
Motors com e-commerce, por
exemplo, foi realizada no Brasil
no lançamento do automóvel
Celta. Depois espalhada pelo
resto do mundo em que a
montadora atua. Isto é, o Brasil
pode escrever sua história no
mundo da mesma forma que fez
com conteúdo da TV brasileira,
com produtos exportados para
todo o planeta. Mas o que falta
é coragem para arriscar.

Para Abel Reis,
vice-presidente de tecnologia



e projetos da AgênciaClick, a
partir do peer-to—peer (P2P), o
modelo pensado sob a ótima de
massa foi esquecido. Com os
blogs, os consumidores passam
a ser não só copiadores, mas
produtores de mídia. O desafio é
ficar no ritmo de todas essas
mudanças e conseguir
monitorar de forma constante e
adequada. "O usuário hoje
possui um poder que nunca
teve. Há um fenômeno no qual
o mundo está convergindo para
o usuário", diz Bruno Sena,
COO do iG. O portal sentiu o
impacto do jornalismo
colaborativo, que permite a
participação ativa dos leitores. O
serviço gratuito Minha Notícia
bateu a marca de cem mil
acessos/dia.

Outra prova da capacidade de
interação e conexão do público
nacional está nos jogos. Os
brasileiros formam a quinta
maior comunidade do mundo
no portal da Electronic Arts.
Para ampliar sua base, combater
a pirataria e atingir o
consumidor de uma forma que
a empresa chama de 360 graus,
a EA está investindo em novas
frentes. Selou parcerias com
ESPN, Fifa e NBA para tornar
os games cada vez mais reais e
consistentes, para colocar
informações reais dentro dos
jogos. Os anunciantes poderão
escolher, por exemplo, o
momento, a faixa etária, ou um
determinado público para
disparar uma campanha em
placas nos estádios do jogo Fifa,
por exemplo. "O modelo de

consumo de informação muda.
As pessoas que gostam de jogos
querem se divertir a partir de
qualquer lugar e dispositivo",
informa o diretor de marketing
da EA, Guilherme Franco.

O mercado, portanto, é cada
vez mais móvel e virtual. As
empresas que fazem parte desse
liqüidificador ligado na
velocidade máxima precisam
entender o tempo dessa
evolução e por qual caminho
vão trilhar. Márcio Nunes,
gerente de vendas sênior da
Samsung, questiona se o Brasil
já está pronto para esse
ambiente. E cita como exemplo
o fato dos profissionais da CET
(Companhia de Engenharia de
Tráfego), em São Paulo, não
terem se adaptado aos
smartphones comprados e
voltarem a usar os tradicionais
rádios para comunicação. "A
vida dos usuários de tecnologia
emergentes precisa ser
simplificada e, aí sim, esses

Bruno Sena
há um fenômeno
no qual o mundo
está convergindo
para o usuário

dispositivos e conceitos vão
ganhar corpo", revela. A própria
escolha do padrão japonês como
modelo de TV digital no Brasil
causou bastante polêmica. O
ponto de discussão ficou,
principalmente, sobre o conceito
de interatividade. "Mas poucos
ainda sabem realmente o que é
interatividade, isso ainda não
está bem resolvido", aposta o
professor do departamento de
computação da Universidade
Estadual Paulista (Unesp).

Já Pedro Suchodolski,
presidente da Voitel, coloca
como fatores que emperram
esse desenvolvimento a falta de
incentivos ao mercado, o fraco
'processo de inclusão digital e até
mesmo a escassez de
investimentos das operadoras de
telecomunicações na
infra-estrutura de conexão.

A convergência deve levar à
desconstrução criativa dos
negócios. Isto é, será preciso
inovar dia após dia para
manter-se de pé diante dos
novos cenários que vão se
configurar. Isso vai gerar novos
mercados e oportunidades. "Mas
a revisão do marco regulatório
será essencial para que esses
novos negócios floresçam",
finaliza Rogério Santanna,
secretário de logística e TI do
Ministério do Planejamento.
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Sempre que o tema envolve
a criação de um ser ou de grupos,
os debates são calorosos. Muitos
defendem a extinção completa
do conceito de propriedade
intelectual e o compartilhamento
de conhecimento, especialmente
depois da criação das redes P2P
de música. Como não bastasse,
as ferrenhas disputas com a
indústria fonográfica, que
procura um rumo até agora, o
vídeo também entra em jogo.

A razão ? O surgimento do
YouTube. O portal movimenta
números assustadores de
visitantes e downloads de
vídeos, caseiros ou não. Perdeu
o capítulo da novela de ontem?
Acesse o portal e assista. A
briga com o mercado
cinematográfico e de produtores
de conteúdo já começou. Até os
livros entraram na dança. O

Em era de YouTube e
MySpace, como ficam

o direito autoral, a
propriedade intelectual, a
ética e a segurança digital

Google já oferece aos internautas
o download e impressão na
íntegra de alguns livros cujos
direitos autorais expiraram.
As discussões sobre esses temas
também foram destaque do
workshop promovido pela
CompTIA. Uma outra corrente
defende que todas as
oportunidades e novos negócios
gerados a partir da convergência
podem ser canibalizados e
perdidos caso não haja proteção
legal. "A melhor receita para
esse problema é a educação",
diz o gerente acadêmico da
Microsoft, Rogério Panigassi.
"Com essa evolução de
fronteiras e exposição irrestrita

das pessoas na web, é preciso
determinar uma reforma íntima
e fazer prevalecer a educação e
cultura", concorda Bruno
Aqhazarm, gerente de negócios
da Módulo Security.

O presidente do Instituto
Brasil Legal, Edson Vismona,
acredita que um combate mais
efetivo à pirataria por meio de
ações organizadas entre a
sociedade civil e governo seria
benéfico para o País e não
somente para as empresas
envolvidas no processo.

Aplicar normas e
convenções em âmbito global
não parece a alternativa mais
próxima de ser concretizada,
longe inclusive de ser viável.
Até porque as legislações são
suscetíveis a interpretações
variadas. "Será que um marco
regulatório resolveria todos os
problemas que ternos hoje?",
questiona Paulo Brancher, sócio
do BKBG Advogados. Enquanto
o debate não for estimulado e
nenhuma conclusão plausível e
agradável para todas as partes
que compõem a cadeia, o
usuário vai aproveitar e
determinar o que deseja.

Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 5, n.68, p.36-40, set. 2006.




