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A oitava edição do Tela Viva 
Móvel movimentou o mercado de 
mobile nos dias 20 e 21 de maio. 
Realizado no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, em São Paulo, 
o evento contou com a presença 
dos principais players, entre 
operadoras, portais, agências, 
desenvolvedores, integradores 
e provedores de conteúdo. Nos 
muitos assuntos debatidos em 
painéis e expostos em sessões 
especiais, um desafio sobressaiu 
como peça-chave para o desen-
volvimento do setor: a inclusão 
dos usuários de celular sem crédi-
to no mercado de consumidores 
de serviços adicionados. 

Segundo Fabrício Bloisi, 
presidente da Compera nTime, 
dos 156 milhões de linhas mó-
veis ativas no País, 110 milhões 
funcionam sem crédito. “Hoje, 
no mercado de dados, só gera 
valor quem tem crédito. Temos 
de viabilizar modelos para que 
o usuário sem crédito também 
gere valor”, afirmou Bloisi. “Isso 

já acontece no mercado de 
voz, no qual milhões de apare-
lhos pré-pagos estão gerando 
lucros.” Números do setor de 
mobile mostrados pelo diretor 
da Nielsen, José Reinaldo Riscal, 
corroboram a opinião de Bloisi: 
usuários de serviços de valor 
adicionado têm um gasto médio 
mensal 20% maior do que os 
donos de celulares que usam o 
aparelho apenas para chamadas 
de voz ou envio de mensagens 
SMS. Para o instituto, o preço do 
acesso móvel à internet, muito 
superior em comparação ao re-
sidencial, é o principal motivo da 
baixa adesão à web via celular. 

Os altos custos para o consu-
mo de conteúdo mobile também 
nortearam a discussão do painel 
Almoço Grátis: Limites e Opor-
tunidades para os Conteúdos 
Patrocinados. “A classe C acessa 
a internet em lan houses e não 
paga nada para baixar música e 
games. Preços mais acessíveis 
em mobile possibilitam o acesso 

a games e músicas também no 
celular”, afirmou Alberto Leite, 
presidente da SupportComm. 
Para ele, há no momento uma 
migração para o modelo em 
que quem paga as contas são os 
anunciantes, seguindo o sistema 
de receita da TV aberta.

Já o diretor da agência digital 
F.biz, Marcelo Castelo, acredita que 
o crescimento sólido da presença 
dos anunciantes em mobile marke-
ting está relacionado ao custo das 
campanhas e a um processo de 
aculturação nos departamentos de 
marketing das empresas. Segundo 
Castelo, a segmentação versus 
popularização e o curto espaço 
de tempo para desenvolvimento e 
criação de campanhas são outros 
fatores a serem considerados no 
mobile marketing. “Fizemos uma 
ação da Omo na TIM para mulheres 
de 25 a 40 anos que moravam ao 
lado de um supermercado com 
direito a uma camiseta na promo-
ção. Levamos 45 dias para fazer 
a segmentação. Nem a agência 

nem o anunciante têm tempo 
para fazer isso em grande escala”, 
argumentou. 

Localização
A possibilidade de usar a loca-

lização do usuário de celular para 
oferta de marketing segmentado 
(de acordo com o Estado, a cidade 
ou mesmo um local específico em 
que a pessoa se encontra) dividiu 
os debatedores do painel sobre A 
Batalha dos Portais Móveis. Apon-
tada pelo diretor de serviços da 
Vivo, Alexandre Fernandes, como 
um dos grandes diferenciais do 
celular como meio de comunica-
ção, a proposta provocou reações 
adversas nos demais participantes 
do debate. Kleber Tolezani, diretor 
da PMovil, lembrou que a ação é 
de execução complicada, pois de-
pende da autorização do usuário. 
“Entretanto, uma segmentação de 
oferta de conteúdo e publicidade 
a partir do comportamento e da 
navegação do usuário, para mim 
é urgente”, disse. 

Ao retomar a palavra, Fernan-
des afirmou que a privacidade 
do usuário é sagrada para a Vivo. 
Mas ele acredita que o cliente da 
operadora autorizará o serviço 
quando houver benefícios. “Se 
eu estiver em um shopping, fica-
rei muito satisfeito em receber 
a informação de um desconto 
exclusivo que alguma loja esteja 

oferecendo”, exemplificou. 
Apesar da pequena visibi-

lidade e falta de estatísticas, o 
conteúdo adulto é, na opinião de 
provedores do setor, um driver 
para cada tecnologia nova imple-
mentada no País, atuando como 
forte fonte de fidelização do 
consumidor. No Brasil, pouco se 
fala de conteúdo adulto e alguns 
players preferem não revelar 
informações sobre o comporta-
mento dos consumidores — mas 
o mercado é o quinto per capita 
no ranking mundial.

Estimativas do setor indicam 
que, no Brasil, 0,5% dos usuários 
de celulares consomem conteúdo 
adulto. A expectativa é que esse 
percentual alcance 2,5% em 2012. 
Mas o diretor da Globosat/Sexyhot, 
Elton Simões, que está de saída da 
empresa (ler à pág. 50), acredita 
que esse número pode ser maior 
porque muitos consumidores 
preferem não declarar o consumo. 
Na Globosat, apenas 7% da receita 
de TV a cabo é de conteúdo adul-
to. Para incrementar a receita, a 
opção da empresa é a integração 
multiplataforma. DVDs com dois 
filmes e serviço de download serão 
lançados neste ano. Também fo-
ram criados os clubes de fidelidade 
Sexyhot, para o público hétero, 
e ForMan, de conteúdo gay, com 
possibilidades de compras pela 
internet no portal das marcas. Os 
canais, com assinaturas semanais e 
mensais, também estão disponíveis 
para clientes da Claro e, em breve, 
estarão na TIM, Oi e Vivo. 

O presidente da SK8, Nilo 
Peçanha, e o diretor da Mobi-
le Intelligence, Roberto Aoki, 
apostam na popularização e no 
baixo preço dos serviços para a 
expansão do mercado. 

Web móvel em discussão
Players debatem formas de o usuário de pré-pago aderir aos serviços de valor adicionado 
Jonas Furtado e Sandra Silva

A HP apresen-
tou na semana pas-
sada, em São Pau-
lo, sua nova linha 
“Z” de estações de 
trabalho, composta 
por três modelos: 
HP Z800, HP Z600 
e HP Z400. As má-
quinas usam pro-
cessadores Intel 
Xeon série 5500 e 
oferecem uma nova 
série de soluções 
gráficas e áudio de alta definição 
integrado. Internamente, as peças 
modulares foram concebidas para 
serem autoajustáveis e conectadas 
livres de cabos. Por fora, o design 
foi desenvolvido pela BMW — a 
fabricante de automóveis tem 
uma ala de negócios voltada para 
trabalhos com design dos mais 
diferentes produtos. 

Além dos três novos lança-
mentos — com preços a partir de 
R$ 4.500 — a linha de Worksta-
tions da HP conta também com a 
série xw8600. O modelo foi utili-
zado pela equipe da Dreamworks 
na produção de seu mais recente 

filme, a animação 
3D Monstros vs 
Alienígenas, tra-
balho que também 
contou com ser-
vidores blade HP 
ProLiant. Ao todo, 
9 mil processado-
res foram utilizados 
para renderizar o 
filme, que tem mais 
de 100 mil frames. 
Cada frame leva 
de oito a dez horas 

para ser renderizado. 
“Se apenas um computador 

da linha Workstations da HP fos-
se utilizado, seriam necessários 
cerca de 4 mil anos para finalizar 
a animação. Se dependêssemos de 
PCs comuns, Monstros vs Aliení-
genas simplesmente não existiria”, 
comparou Kate Swanborg, dire-
tora executiva de tecnologia da 
Dreamworks, que participou da 
apresentação. Ela confirmou o lan-
çamento de Shrek 4, animação de 
maior sucesso da companhia, para 
maio ou junho de 2010 nos Esta-
dos Unidos — dois anos e meio 
depois do início da produção.     (JF)

HP mostra soluções  
com a Dreamworks
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