
Padre Marcelo Rossi promete elevar vendas da Vivo 
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Padre Marcelo Rossi: parábolas, conselhos e bênçãos pelo celular 
   
O padre Marcelo Rossi fez uma promessa ao papa João Paulo II: usar todos os meios de 
comunicação para evangelizar. Por isso, explica, quando soube da idéia da Vivo, operadora de 
telefonia móvel, de lançar um canal religioso em seu portal de voz, gostou. Assim, a operadora 
lançou o novo canal, no qual seus 17 milhões de clientes podem ouvir conselhos, bênçãos, 
parábolas e passagens bíblicas, narradas pelo padre, discando *465 a partir de seu celular. 
 
O padre Marcelo Rossi evangeliza em tempo integral. Na entrevista de lançamento do serviço, 
distribuiu medalhas de Nossa Senhora Desatadora de Nós, contou duas parábolas e uma "piada 
santa" - parte de um repertório de milhares de histórias que lhe são enviadas pelos fiéis e que 
devem ampliar os acessos ao portal de voz da operadora. A expectativa de Pompílio Roselli, da 
Supportcomm, empresa que fornece a tecnologia do portal de voz e tem uma participação em sua 
receita, é que o serviço gere 1 milhão de minutos em chamadas por mês. Ou seja, que dobre o 
tráfego do portal, transferindo à Vivo parte do poder de cativar audiências do padre: seu 
programa diário na rádio Globo, por exemplo, tem 603 mil ouvintes por minuto. 
 
O vice-presidente de TI e engenharia de produtos e serviços da Vivo, Luis Avelar, entrou no clima 
parabólico. Perguntado se a intenção da operadora, com a novidade, era popularizar o serviço, 
respondeu que "quando se joga a rede no mar, traz-se toda a espécie de peixe". No dia anterior, 
a TIM anunciou o "celular do milhão" em parceria com o SBT e a Nokia, um serviço baseado em 
conteúdo e dirigido às classes B, C e D. A meta da Vivo, no entanto, é ampliar o tráfego de seu 
portal, independente da classe social do usuário. Por isso, além de novos canais, pretende abrir o 
acesso a chamadas realizadas a partir de telefones fixos, o que deverá, de acordo com Avelar, 
duplicar o número de acessos. 
 
Além do padre, há canais de piadas e horóscopos no portal da operadora. Uma das formas de 
atrair ouvintes para portais de voz é oferecer em entretenimento. Foi o que descobriu a 
Gradiente, criadora do portal Mediz, em novembro de 2001, com as operadoras de telefonia móvel 
que fazem parte da Telecom Americas. O portal, no qual foram investidos US$ 10 milhões, era 
voltado para serviços de informações. Agora, 70% das 20 opções de canais são de 
entretenimento. O tráfego do portal, de acordo com Roberto Muller, coordenador de marketing da 
área de telecomunicações da Gradiente, é de 3 milhões de minutos por mês - menor do que o 
previsto. 
 
A diferença entre os portais da Vivo e a Mediz é a forma de navegação pelas informações: 
enquanto no portal Vivo navega-se apertando teclas do celular, a Mediz atende a comandos de 
voz. Isso deu à Gradiente, diz Muller, uma grande especialização no desenvolvimento de soluções 
de reconhecimento de voz, que agora será transformada em aplicativos corporativos, novo nicho 
em que a empresa pretende atuar para ampliar os acessos ao portal. 
 
Parte da receita gerada pelo canal do Padre Marcelo Rossi será revertida para as obras 
assistenciais do Santuário do Terço Bizantino. Avelar, por sua vez, se tornou entusiasta do Padre 
Marcelo: já foi a dois batismos no Santuário. 
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