
Filmes da Gradiente serão feitos pelo celular 
Camila Teich 
 
A interatividade é a estratégia da Gradiente para a comunicação de seu novo celular GF-910, o 
primeiro lançado pela empresa com filmadora. A câmera do aparelho, aliás, será a ferramenta 
para a gravação de seis capítulos de uma "microssérie", a ser veiculada na internet por meio do 
MSN Messenger (Microsoft). A iniciativa, criada pela agência Africa, tem participação direta dos 
internautas, os quais poderão escolher o gênero da série, o elenco e a seqüência dada à história. 
A votação foi iniciada na última terça-feira e até ontem cerca de 13 mil pessoas já tinham 
participado da campanha.  
 
"A Gradiente tem feito um esforço para colocar seus produtos em consonância com tendências 
mundiais. Hoje, eles estão orientados para o entretenimento e os celulares também têm esse 
direcionamento", afirma o gerente-geral de negócios da Gradiente Telecom, Lucio Di Domenico.  
 
O executivo explica que a companhia já havia utilizado o espaço no MSN - que tem 16,5 milhões 
de usuários - quando lançou um celular com MP3. Na ocasião, a Africa criou uma rádio. "Esse tipo 
de mídia possibilita a criação de formatos diferentes e o uso de linguagem pertinente ao ‘target’", 
complementa o executivo.  
 
"A Gradiente desenvolveu um jeito próprio de se relacionar com esse público, o que permite que a 
marca ganhe jovialidade", comenta o diretor de criação da agência, Alexandre Peralta. O 
publicitário explica a ação não é pré-produzida. Tudo será criado após a votação do internauta, o 
que dará mais dinamismo à campanha. "Mais do que dar seqüência, temos o compromisso de 
surpreender o público", diz o criativo. Hoje sai o resultado do gênero da "microssérie interativa" - 
chama-se micro por ser vista dentro da tela do celular -, que pode ser ação, suspense e romance. 
"O tom será compatível com o próprio MSN", afirma a diretora de criação da Africa, Suzana 
Apelbaum, ao acrescentar que não haverá um tamanho pré-estabelecido para os filmes. Ao todo, 
serão seis capítulos. Na próxima semana, os internautas escolhem o elenco dos filmes.  
 
"Percebemos que é preciso trabalhar o público, que não conhece as ferramentas dos aparelhos. A 
idéia é que a iniciativa seja também educativa", comenta Di Domenico, explicando que campanha 
tem ainda dicas de filmagens, além da exibição dos "extras" das gravações. Do total de celulares 
previstos para o mercado neste ano, 5% terão filmadoras, o que corresponde a 1,5 milhões de 
aparelhos.  
 
Motorola na mídia  
 
A Motorola acaba de estrear uma campanha para o MotoPEBL, um celular que também tem a 
função de câmera de vídeo. O filme está no ar em TV aberta e fechada, mas a ação inclui mídia 
impressa, cinema e internet.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 


