
Conteúdos sobre os mais variados assuntos para aparelhos 
móveis são a bola da vez entre as empresas de comunicação 
POR ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 

Celulares, smartphones e outros 
equipamentos capazes de associar a 
disponibilização de informações à mo
bilidade do público já constituem alvo 
prioritário nas estratégias e nas ações das 
empresas de mídia. De boletins SMS até 
sites móveis e aplicativos para aparelhos 
mais sofisticados, a oferta de conteúdo 
específico para esses aparelhos é grande 
e justifica o investimento. A demanda é 
crescente e aponta para a consolidação 
dos equipamentos móveis entre os prin
cipais canais de distribuição de conteúdo 
e informação em um futuro próximo. 

Por enquanto, os boletins no formato 
SMS — segmentados em assuntos de 
interesse dos usuários — predominam 
na distribuição de conteúdo de mídia 
via celulares. Algumas empresas enviam 
mensalmente milhões desses boletins, 
mas isso não necessariamente representa 
a obtenção de retorno financeiro muito 
significativo, pois recebem valores con
tabilizados na casa dos centavos. Geral
mente, esses boletins são comercializados 
via assinatura, pela qual o usuário paga 
entre R$ 0,10 e R$ 0,31 mais impostos, 
por mensagem (em média, o assinante 
de um canal de notícias SMS recebe de 
uma a três mensagens diárias). O volume, 
portanto, é que vai definir o resultado. 

O Grupo Estado, por exemplo, en
via atualmente mais de 10 milhões de 
mensagens SMS, de aproximadamente 
vinte canais de notícias. Simultaneamen
te, fornece conteúdo para os serviços 
informativos mantidos pelas próprias 
operadoras de telefonia, e mantém duas 
modalidades de sites móveis: um site 
WAP, para celulares mais simples, e outro 
para smartphones. "O celular colocou-se 
como novo canal de distribuição para o 
conteúdo que as empresas de mídia já 
produziam", destaca Nicholas Serrano, 
diretor de produtos e plataformas digitais 
do Grupo Estado. 

Já o grupo gaúcho RBS envia mensal
mente cerca de 3 milhões de mensagens 
SMS, para um total de aproximadamente 
167 mil assinantes. "Em nosso caso, esse 
mercado cresceu 30%, em 2009", conta 
Marta Gleich, diretora de operações de 
internet da RBS, que também tem dois 
sites móveis: Clicrbs e Cliceeportes. "Eles 
receberam mais de 500 mil pageviews, 
em dezembro. Isso significou crescimento 
de 34% relativamente ao mês anterior", 
detalha Marta. No mesmo mês, o portal 
desenvolvido pelo jornal Lance! para 
iPhone e outros smartphones teve apro
ximadamente 1,2 milhão de pageviews. 
O jornal também disponibiliza downloads 

de vídeos e outros gêneros de conteúdos 
para celulares — nesse caso, cobra R$ 
2,99 por uma assinatura s e m a n a l , e 
oferece boletins SMS dedicados a diversas 
equipes de futebol e a outras modalida
des esportivas. Comercializa também o 
Alerta Gol, que avisa sobre a pontuação 
em partidas de futebol disputadas por 
equipes selecionadas pelos assinantes. 
"Temos, hoje, 120 mil assinantes de 
SMS", especifica Carlos Garcia, gerente 
de produtos mobile do Lance!. 

Sandra Jimenez, diretora de mobile 
e marketing da Abril Digital, não revela 
números: "É grande a demanda por 
conteúdos para celulares, e eles já ge-
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ram uma receita importante", garante. 
Atualmente, a Abril fornece de boletins 
SMS até imagens e vídeos, associados 
a 34 de suas marcas; entre elas, Veja, 
Capricho, Contigo!, Claudia, Playboy 
e Boa Forma. 

Percentuais e publicidade 
A distribuição dos conteúdos da mídia 

para celulares exige a intermediação das 
chamadas integradoras, que licenciam 
conteúdos produzidos por diversos 
provedores e os distribuem por meio de 
plataformas tecnológicas integradas às 
das operadoras (para dispensar essa inter
mediação, a empresa de mídia precisaria 
desenvolver sua própria plataforma, algo 
hoje pouquíssimo comum). Nesse mercado 
de integradoras, a Hanzo é responsável pela 
comercialização de mais de 750 canais de 
conteúdos, provenientes de provedores 

como editoras Escala e Símbolo, Globosat, 
Jornal do Brasil e Diários Associados, 
entre outros. "Temos, atualmente, cerca 
de 2 milhões de assinantes de conteúdo, 
e a cada mês chegam, em média, outros 
100 mil", detalha Federico Pisani, CEO 
da Hanzo. 

A integradora Takenet distribui dia
riamente mais de um milhão de mensa
gens SMS, com informações oriundas de 
parceiros como Agência Estado, portal 
iG, Editora Abril e Folha de S.Paulo. 
Assim como a Hanzo, a Takenet também 
trabalha com provedores independentes 

de conteúdos, e desenvolve boletins 
próprios relativos a assuntos mais 
demandados, como saúde e notícias 
nacionais, além de conteúdos não 
relacionados a informações editoriais, 
como ringtones. Segundo Juliano 
Braz, diretor de operação da Takenet, 
alguns canais SMS desenvolvidos 
pela própria integradora têm mais de 
100 mil assinantes. "Boletins de uma 
empresa de mídia podem facilmente 
superar a marca de 10 mil assinantes", 
calcula. Para Braz, embora possa não 
gerar ainda volumes financeiros muito 
elevados, a distribuição de conteúdos 
via celulares é uma atividade bastante 
rentável para as empresas de mídia: 
"Elas já produzem normalmente esse 
conteúdo para seus próprios veículos, e 
não precisam investir nada em tecnolo
gia, pois esse investimento é feito pelas 
integradoras", justifica. 

Por enquanto, porém, a parte mais 
significativa da receita proveniente da 
distribuição de conteúdo para celulares 
fica com as próprias operadoras, que ge
ralmente recebem 50% da arrecadação, e 
deixam a outra metade para ser dividida 
entre a integradora e o responsável pelo 
desenvolvimento do conteúdo. "No 
exterior, algumas operadoras começam 
a aceitar participações menores para 
ampliar o volume de comercialização", 
conta Pisani, da Hanzo. "Se isso acon
tecer também no Brasil, poderão surgir 
milhares de desenvolvedores individuais 
de conteúdos para celulares", prevê. 

No Brasil, prossegue Pisani, as opera
doras já começam ao menos a se mostrar 
mais abertas à aceitação de boletins SMS 
patrocinados — algo, até então, vetado 
por elas. "Será inevitável a inserção 

de publicidade nesses boletins, pois é 
uma das principais alternativas para o 
atendimento de uma enorme demanda 
reprimida por esse gênero de conteúdo, 
argumenta Pisani. 

O Grupo Estado, diz Serrano, já 
desenvolveu um modelo de boletim 
SMS patrocinado. "Creio que haverá 
interesse por esse produto, pois o celular 
é um equipamento realmente capaz de 
impactar o público", diz. 

Novos conteúdos 
O segundo no ranking dos canais 

SMS mais comercializados pelo SGR 
(Sistema Globo de Rádio) é um serviço 
com dicas de paquera associadas a um 
locutor de uma das FMs desse grupo. 
"À frente dele, aparece apenas o canal 
com o Horóscopo de Zora Yonara", conta 
Alexandre Oliveira, gerente geral da uni-
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dade digital do SGR, grupo cujo portfólio 
abrange também canais voltados a fofocas 
sobre celebridades, dicas de português 
com o professor Pasquale e temas como 
esportes, política e economia. 

Sem revelar números, Oliveira diz 
que o SGR já detém uma quantidade 
"bastante interessante" de assinantes 
de seus boletins SMS, que, em alguns 
casos, exigem até uma equipe de redação 
específica. "O celular será um canal de 
receitas importante para a mídia, pois 
permite diversos formatos de geração de 
lucro: assinaturas, publicidade, venda de 
aplicativos, publicidade nos sites móveis. 
Já estudamos outras modalidades de 
conteúdos para celulares, por exemplo, 
games", detalha o gerente do SGR. 

Na RBS, além dos conteúdos noticiosos 
mais tradicionais, o conjunto de canais SMS 
inclui horóscopos segmentados, dicas de 

A RBS utiliza o Kindle para 
disponibilizar seus jornais 

baladas e de vestibulares, piadas, entre 
outros. Também oferece downloads de 
áudio, vídeos e imagens, e um portal de 
voz composto por duas modalidades: bate-
papo entre os usuários e interatividade 
com os veículos do grupo. "Em média, 
esse portal recebe algo entre 300 mil e 
350 mil ligações por mês", conta Marta. 
Segundo ela, além de gerar receita, essa 
interatividade com o público amplia os 
benefícios; entre eles, a obtenção de 
conteúdo para outros veículos do gru
po. "Já tivemos fotos de capa do jornal 
Zero Hora enviadas por leitores, e no 
site sempre disponibilizamos imagens 
desse gênero", conta Marta. 

E, conforme prevê Pisani, da Hanzo, 
deve crescer bastante o segmento das 
informações qualificadas como "alertas", 
enviadas assim que ocorre um evento 
(um gol, por exemplo). E, esse gênero de 
conteúdo não ficará restrito às mensagens 
SMS: aproveitará também a tecnologia 
MMS — Multimedia Messaging Service, 
que, além de texto, permite o envio de 
imagens, áudio e vídeo —, ainda pouco 
aproveitada no Brasil. "Também crescerá 
envio de links para acesso a sites WAP, 
para quem desejar informações mais 
aprofundadas, além da internet móvel", 
complementa Pisani. 

Outras possibilidades 
Outra modalidade de disponibilização 

de conteúdo para celulares, cujo cres
cimento deve acelerar-se no decorrer 
deste ano, é composta pelos aplicativos 
para iPhones, mais especificamente, e 
smartphones em geral. No ano passado, 
a Abril lançou um aplicativo relacionado 
ao Campeonato Brasileiro de Futebol, 
vinculado à revista Placar, que este ano 
terá uma segunda edição. E, ao contrário 
do que ocorreu em 2009, será buscado 
patrocínio para esse projeto. "Investire
mos muito agressivamente nessa área de 
aplicativos", antecipa Sandra. 

O SGR também lançou, no final do 
ano passado, um aplicativo da rádio 
CBN para iPhone que pode ser baixado 
gratuitamente, e é viabilizado por meio 
de publicidade. O aplicativo para esse 
mesmo equipamento, desenvolvido há 

todo o conteúdo do portal Estadao.com, 
e permite ao usuário personalizar esse 
conteúdo de acordo com áreas de seu 
interesse," conta. 

Outra das novas possibilidades de 
disponibilização de conteúdo em equi
pamentos móveis -os leitores digitais 
-, ainda não é explorada pelo Grupo 
Estado. Primeiramente, explica Serrano, 
porque o mais conhecido desses leitores, 
o Kindle, da livraria virtual Amazon, 
tem uma interface gráfica muito pobre: 
é monocromática, quase não permite 
a colocação de imagens, e assim inibe 
as possibilidades de aproveitamento 
publicitário. Além disso, prossegue o 
diretor, o modelo comercial estabelecido 
pela Amazon que disponibiliza em seu 
site os conteúdos para serem baixados 
no Kindle —, não é muito interessante. 
"Com o surgimento do iPad, da Apple, 
e o desenvolvimento de outros leitores 
digitais, esse gênero de equipamento 
ganhará espaço como canal de distribuição 
das empresas de mídia", antecipa. 

Já o grupo RBS lançou, no final do 
ano passado, versões para o Kindle dos 
jornais Zero Hora e Diário Catarinense 
(os assinantes compram a assinatura no 
site da Amazon, e têm o conteúdo do 
jornal atualizado diariamente, via tec
nologia 3G). Para Marta, será crescente 
a demanda por conteúdo multimídia 
em celulares, e as empresas de mídia 
precisam posicionar-se nesse mercado. 
"Essa atividade deverá ser rentabilizada, 
por publicidade e comercialização de 
conteúdo", aposta. 

http://Estadao.com
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