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O Mobile World Congress 
(GSMA 2009), realizado entre 16 
e 19 de fevereiro, em Barcelona, 
reuniu mais de 47 mil visitantes 
de 189 países. Os quatro dias do 
encontro atraíram os principais 
executivos das maiores e mais 
importantes operadoras globais 
de telefonia celular, empresas 
de software, fornecedores de 
equipamentos, empresas de in-
ternet, mídia e entretenimento. 
De acordo com a organização 
do GSMA, o número de CEOs 
presentes ao evento chegou a 
2,8 mil. A feira contou com 1,3 
mil expositores.

O conteúdo principal do en-
contro foi, obviamente, bastante 
denso e técnico, e, em certos 
casos, até um pouco árido. No 
entanto, um dos dias que atraiu 
a maior atenção da audiência foi 
o que contou com a participação 
de duas estrelas do mundo pop, 
respectivamente, do cinema e 
da música: o ator e diretor Kevin 
Spacey, vencedor de dois Oscar 
— melhor ator coadjuvante por 
Os Suspeitos e melhor ator por 
Beleza Americana —, e o líder 

A convergência entre mídias 
móveis e entretenimento 
As participações no GSMA 2009 do ator e diretor Kevin Spacey e do líder da banda  
Black Eyed Peas e fundador da rede social Dipdive, o multimídia Will i. am, demonstram o 
altíssimo e estratégico potencial do uso do celular para conteúdos como filme e música
Texto e fotos de Regina Augusto, de Barcelona*

Will i. am: indústria da música não está atenta às transformações que as mídias móveis  
estão causando na forma de produção e distribuição de conteúdo pelas pessoas

da banda Black Eyed Peas e 
multimídia Will i. am, fundador 
da rede social Dipdive.

Ambos participaram do even-
to em painéis que discutiram 
o altíssimo potencial de con-
vergência entre o conteúdo de 
entretenimento, especialmente 
filme e música, e os dispositi-
vos móveis, tanto na questão 
da distribuição em si quanto 
na sua própria produção. Esse 

Cerca de 50% das visitas 
ao site de rede social MyS-
pace devem ser feitas via 
celular dentro de dois a três 
anos. A previsão é de Chris 
DeWolfe, CEO e co-fundador 
da segunda rede de maior au-
diência hoje no mundo (atrás 
do Facebook), mas líder 
absoluta no mercado norte-
americano. Esse crescimento 
expressivo do acesso via 
dispositivos móveis, que hoje 
representa entre 15% e 20%, 
é atribuído, de acordo com 
DeWolfe, à popularização dos 
smartphones.

“Eles fazem a experiên-
cia da navegação ficar mais 
rápida e melhor. Com uma 
interface mais amigável, esse 
acesso vai ganhar cada vez 
mais espaço”, diz o CEO da 
rede — que foi comprada, 
em 2006, pelo grupo News. 
Corporation.

De olho nesse potencial, 
durante o GSMA 2009 o 
MySpace anunciou planos 
para desenvolver aplicativos 
específicos para os modelos 
S60, da Nokia, e webOS, da 
Palm, além dos que já tem no 
iPhone, Android, Blackberry 
e Sidekick.

A empresa introduzirá em 
breve novos serviços para 
celulares, entre os quais a 
possibilidade de os usuários 
da rede poderem chamar 
seus amigos diretamente 
pelo fone por meio da agen-
da de contatos ou mandar 
mensagens.

Parte das medidas para 
aumentar sua presença nos 
dispositivos móveis inclui 
também o redesenho da sua 
versão em Wap, que segue a 
linha do novo layout do site 
principal, lançado no ano 
passado. 

O curta-metragem English as a Second Language, da diretora 
Jocelyn Stemat, venceu o GP da edição 2009 do Mofilm, o festival 
criado pelo GSMA para premiar curtas feitos com e para celular. 
O grande vencedor foi selecionado dentre outros 250 filmes 
inscritos de mais de cem países. 
Confira os outros ganhadores da premiação:
• Pushkin – Trevor Hardy – Animação
• Enough – Tor Kristoffersen – Drama
• The Science of Attraction – Claveski – Documentário
• Star Chicks – Jay Lee – Ficção Científica
• Rockwell – Lisa Mills – Melhor Contribuição Cultural

Metade das 
visitas ao 
MySpace deve 
vir pelo celular

Vencedores do Mofilm

movimento cada vez mais cres-
cente tem obrigado a indústria 
fonográfica e a de cinema a 
repensarem seus modelos de 
negócios. 

Spacey foi entrevistado no 
painel que apresentou os filmes 
vencedores do Mofilm, o festival 
criado pela GSMA para premiar 
curtas feitos com e para celular 
(ver texto ao lado), e destacou 
que uma das coisas que mais 
dá prazer em sua carreira é a 
possibilidade de oferecer opor-
tunidade a novos talentos. Ele 
contou que, quando era estudan-
te de arte dramática na Juilliard 
School,  em Nova York, no come-
ço dos anos 80, teve a chance 
de conhecer seu maior ídolo na 
época, Jack Lemon, um de seus 
principais encorajadores. 

“Depois de dez anos, quan-
do já era ator profissional, eu 
o reen contrei e até tivemos 
a oportunidade de trabalhar 

Kevin Spacey: “Estou pessoalmente interessado em descobrir  
esse potencial que as novas mídias estão gerando em termos de linguagem”

juntos. Mas ter contado com 
aquele estímulo dele no início da 
minha carreira foi fundamental.” 
Ele citou essa passagem para 
salientar a importância de uma 
premiação como a Mofilm hoje, 
principalmente por contemplar 
uma maneira completamente 
nova de fazer filmes, que é por 
meio do celular.

“Estou empolgado pelas 
oportunidades que o Mofilm 
possibilita como uma plataforma 
para descobrir novos talentos e 
catalisar curtas na última mídia 
de massa do mercado global, o 
celular”, disse Spacey.

Ele salientou que, mesmo 
que ainda não haja definição de 
uma linguagem ou formato para 
filmes via celular, não há como 
negar seu tremendo potencial. 
“Nós ainda estamos aprendendo 
a lidar com essa mídia para gerar 
conteúdo. E estou pessoalmente 
interessado em descobrir esse 
potencial que as novas mídias 
estão gerando em termos de 
linguagem. Talvez a indústria 
ainda não tenha descoberto esse 
formato, mas essa é a nova rea-
lidade e é com ela que temos de 
lidar. Estou muito entusiasmado 
em estar aqui e falar tanto com 
os players do setor quanto com 
os novos diretores, pois essas 
pessoas estão olhando para 
algo que irá transformar nossa 
indústria.”

Em edições anteriores do 
GSMA, atores renomados da cena 
mundial como Robert Redford e 
Isabella Rossellini também parti-
ciparam do evento de olho nesse 
potencial que a convergência en-

tre o entretenimento e as mídias 
móveis pode gerar.

Janela para  
a criatividade

Já conhecido como o líder 
da banda Black Eyed Peas e 
produtor de sucesso, Will i. am 
viu sua popularidade aumentar 
ainda mais no ano passado, 
quando criou o vídeo viral Yes, 
We Can, uma versão musicada 
com a participação de diversos 
artistas que transformaram em 
canção o famoso discurso do 
então candidato republicano à 
presidência dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, em New 
Hampshire. Além de o vídeo ter 

Cenas do filme Pushkin, vencedor na categoria Animação
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sido postado no YouTube com 
tremendo sucesso, Will i. am 
aproveitou a oportunidade para 
lançar sua própria rede social, 
o Dipdive, em conjunto com a 
RIM (Research in Motion), a 
fabricante do Blackberry.

“Eu estou aqui em um even-
to como esse, em primeiro 
lugar, porque amo telefone 
celular, e ele é a grande mídia 
de massa deste início de século. 
Em segundo, porque não vejo a 
indústria da música se atentar 
para a transformação que as 
mídias móveis estão causando 
na forma de produção e distri-
buição de conteúdo pelas pes-
soas. Meus fãs ouvem a minha 
música pelo celular. E, em ter-
ceiro, porque o futuro da nossa 
indústria passa por discussões 
como essa. Então eu tenho 
que liderar esse movimento de 
alguma forma”, disse.

Para Will i. am, esse é um 
movimento provocado pela mu-
dança de hábitos de consumo 
desse tipo de conteúdo por par-
te da audiência. “Hoje eu tenho 
a minha própria rede social, a 
Dipdive, em um movimento que 
chamo ‘band to hand’. Se nossos 
fãs devem estar conectados a 
essa rede, eu devo controlar a 
distribuição. Mas não da forma 
como as gravadoras fazem, que 
hoje chegam, no máximo, a 
comercializar algo no iTunes. 
Eu enxergo uma verdadeira 
janela para minha vida criativa 
por meio dessa junção entre a 
comunidade de fãs e a possibi-
lidade de estar nas mãos deles 
diretamente.” “A grande sacada 
para ser relevante amanhã é 
saber como fazer um conteúdo 
que gere engajamento por parte 
da minha audiência. Os jovens 
hoje são muito inteligentes e 
eles estão ávidos por coisas que 
os inspirem”, acrescentou. 

O mais recente álbum do 
Black Eyed Peas, que será lan-
çado em junho, já tem uma es-
tratégia pronta de distribuição 
que privilegia as mídias móveis. 
“Vamos lançar 12 ringtones das 
faixas e vendê-los normalmente 
às empresas de celulares. Mas 
as faixas integrais, mesmo do 
álbum, serão lançadas primei-
ramente no celular.”

Will i. am afirma que ainda 
não está ganhando dinheiro com 
a Dipdive. “Mas não tenho dúvida 
de que o nosso futuro está aí. Se 
ninguém está fazendo isso ainda 
na indústria da música, eu quero 
liderar esse movimento.” Ele 
contou que, quando viu pela pri-
meira vez o site social MySpace 
(ler texto ao lado), percebeu 
que estava diante de algo novo 
e revolucionário. “Naquele mo-
mento eu disse a mim mesmo que 
não adiantava mais fazer música 
para ser lançada da forma tradi-
cional. Eu tinha que fazer música 
e colocá-la no MySpace.”

*a jornalista viajou a convite da Nokia 
Interactive Advertising

Portabilidade chega a São Paulo 
Anatel delega às operadoras a tarefa de fazer as campanhas  
publicitárias esclarecendo os novos direitos do consumidor
Mariana Ditolvo e Robert Galbraith

Com a chegada da portabili-
dade a São Paulo e toda a região 
que usa o código 11 a partir de 
segunda-feira, 2, a competição 
entre as operadoras de telefonia 
fixa e móvel deve iniciar uma 
nova fase, bem mais acirrada, 
com ofensivas cada vez mais 
incisivas sobre o share alheio. 
A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) não vai 
interferir na cobiça aos clientes 
do próximo, mas irá exigir das 
operadoras, conforme cláusula 
no contrato de concessão pú-
blica, que a partir do dia 11 vei-
culem campanhas publicitárias 
esclarecendo o direito do con-
sumidor em portar seu número 
de telefone fixo ou celular para 
eventuais trocas de prestadoras 
de serviços. 

A Anatel, porém, não fará 
nenhuma ação própria, pois 
está sem contrato com agência 
publicitária desde 2002. Além 
disso, esclarece a assessoria 
da agência reguladora, não há 
verba oficial aprovada para 
esse fim. Além de São Paulo, as 
demais cidades dos prefixos 53 
(RS), 64 (GO), 66 (MT) e 91 
(PA) concluem a introdução da 
portabilidade em todo o País.

Desbloqueio
Mas antes mesmo das men-

sagens de caráter oficial, as 
próprias operadoras já estão se 
movimentando no sentido de 
se posicionarem para essa nova 
etapa competitiva, em que es-
tarão livres do maior obstáculo 
para convencer clientes do con-
corrente a pular a cerca. Nesse 
sentido, a Oi foi a primeira a 
adotar um posicionamento mais 
agressivo, já visando a entrada no 
mercado paulista — consumada 
no segundo semestre do ano 
passado. Sem nada a perder em 
território paulista e mesmo com 
uma base consolidada de clien-
tes nos 16 Estados onde opera 
desde 2002, a empresa anunciou 
em 2007 o desbloqueio de seus 
aparelhos, e neste ano lançou a 
campanha “Conversa absurda”, 
em que critica a prática de mul-
tas para clientes que deixam as 
operadoras rivais.

A diretora de marketing da 
Oi, Flávia Bittencourt, diz que a 
estratégia está baseada no con-
ceito “Multa não”, condição que 
isenta o usuário do pagamento 
de taxa no caso de decidir pela 
troca de empresa ou troca de 
plano. “Portabilidade de verdade 
só mesmo na Oi porque não há 

cobrança de multa”, diz. Além 
da “Multa não”, outra ação da 
empresa enfatiza que de nada 
adianta deixar de ser cliente 
de determinada operadora para 
acabar preso a outra. Neste pe-
ríodo pós-carnaval, a empresa 
começará uma terceira cam-
panha com ofertas de planos, 
serviços e aparelhos. De acordo 
com a executiva, não haverá 
nenhuma campanha exclusiva 
para o mercado de São Paulo 

que enfatize a portabilidade, e 
as ofertas serão pensadas tanto 
para a capital paulista como para 
outras localidades. 

Portabilidade
A portabilidade deve mesmo 

movimentar a comunicação, de 
acordo com pesquisa feita no 
meio do ano passado pela F/
Nazca S&S para o cliente Claro. 
Fernand Alphen, diretor nacio-
nal de planejamento da agência, 
conta que, quando questionados 
se preferiam pagar mais caro 
pelos aparelhos para escolher a 
operadora de sua preferência, 
78% dos entrevistados disseram 
que preferem pagar mais. Alphen 
diz que antes as operadoras 
possuíam duas ferramentas de 
retenção nas mãos: o subsídio de 

aparelhos — barateando e dando 
acesso a celulares melhores — e 
o número. “Nessa pesquisa per-
cebemos que a maior resistência 
na hora de trocar de operadora 
era referente à perda do número, 
já que os consumidores sentem 
perder a própria identidade”, 
diz. Mas nem todos têm a ca-
beça feita quanto à questão. A 
mesma pesquisa aponta que 
34% estudariam a mudança via 
portabilidade.

No posicionamento da Claro, 
que teve a atriz Mariana Ximenez 
como estrela na campanha para 
as praças em que a portabilidade 
chegou em fevereiro, o mote 
“Escolha” sucedeu “A vida em 
suas mãos”. Erick Fernandes, 
diretor de marketing da Claro, 
diz que o caminho escolhido 
pela operadora será o de diálogo 
e transparência, sem recorrer a 
motes promocionais. “A propos-
ta sempre foi mostrar que a Claro 
encarou a portabilidade como o 
maior direito conquistado pelo 
consumidor de telefonia depois 
da privatização, em 1998. Por 
isso, chegamos à conclusão de 
que queríamos mostrar nossa 
transparência e divulgar ao 
consumidor os detalhes desse 
direito”, explica Fernandes.

A Vivo, dona de uma base 45 
milhões de clientes, está optando 
por focar na qualidade de servi-
ços prestados e tratar o assunto 
portabilidade com transparência, 
conta Cristina Duclos, diretora de 
imagem e comunicação da ope-
radora. “A Vivo teve a coragem 
de investir milhões de reais em 
marketing para conversar com 
seus próprios clientes. Desde o 
Natal do iPhone, a idéia é privile-
giar o próprio cliente da operado-

ra, em vez de realizar inúmeras 
promoções no único intuito de 
tornar a base mais numerosa, 
correndo da mesma forma o 
risco de perder clientes em 
tempos de portabilidade”, diz 
a executiva. Na comunicação, 
haverá uma associação en-
tre o trabalho com a marca, 
mesclando elementos pro-
mocionais com emocionais, 
oferecendo benefícios para os 
que fizerem a migração para a 
Vivo, como aparelhos grátis e 
cargas de minutos. Em ações 
regionais teve início recente-
mente a campanha “Muito, 
muito, muito premiado Vivo” 
para pré-pagos que fica no ar 
até abril. 

Concorrência
A TIM, por sua vez, acaba 

de finalizar uma concorrência 
para agências de publicidade 
em que cada uma delas — 
Neogama/BBH e McCann Eri-
ckson — terá R$ 100 milhões. 
Esse salto, que praticamente 
dobra a verba anual, é visto 
como um sinal de que a porta-
bilidade está sendo encarada 
como uma oportunidade de 
reforçar sua posição atual no 
mercado. Na comunicação, o 

foco será voltado para aprimorar 
o portfólio de serviços, planos 
tarifários e ofertas de aparelhos 
para oferecer soluções mais 
convenientes e adequadas às 
necessidades dos clientes. 

Na telefonia fixa, foi lançado 
no ano passado o serviço de TIM 
Fixo, voltado para o cliente resi-
dencial; e TIM Fixo Office, para 
micro e pequenas empresas. Na 
telefonia móvel, está sendo ofe-
recido um bônus de R$ 150 que 
pode ser utilizado na aquisição 
de qualquer produto TIM, válida 
para todos os clientes que mi-
grarem para a TIM e habilitarem 
um plano pós-pago de telefonia 
móvel ou fixa. A TIM, assim 
como todas as operadoras, criou 
toques especiais para identificar 
aparelhos da mesma operadora.

Campanha da Oi: baseada no mote “Multa não”
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