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A Gradiente dá início a partir de amanhã à sua terceira iniciativa de marketing para celular na 
internet, mais especificamente no MSN Messenger (Microsoft). Trata-se do projeto "Gradiente 
Cine Mobile", que convidará os usuários do MSN a realizar filmes a partir do celular - a 
pequena tela. A primeira iniciativa, a "Rádio Vibe", foi realizada em outubro de 2005; em 
março deste ano foi a vez da "Microssérie".  
 
"O Cine Mobile representa a evolução dessas ações na internet. Na primeira, da rádio, a 
Gradiente oferecia o conteúdo fechado, na segunda, da microssérie, o internauta avaliava o 
conteúdo oferecido. Agora, nós é que convidamos o público a fazer o conteúdo com seus 
vídeos. O MSN, com 16,5 milhões de usuários, tem se mostrado o canal ideal para atingirmos 
o público do nosso produto", diz a gerente de marketing da área de telecom da Gradiente, 
Rose Santiago.  
 
De todos os vídeos recebidos, um "crítico de cinema" - o fictício Gaspar Ferdinand - vai 
selecionar e comentar, com bom humor e irreverência, quatro vídeos por semana. Os 
internautas escolherão um filme dentre os quatro apresentados. O vencedor vai ganhar um 
celular Gradiente GF-930.  
 
Para participar do concurso, que terá duração de dois meses, os internautas deverão gravar 
um vídeo, de qualquer gênero e duração, na câmera filmadora de um celular e enviá-lo para o 
site que estará exposto na aba lateral da Gradiente no MSN.  
 
"O principal objetivo da iniciativa é a divulgação do produto, seus recursos e a exposição da 
marca. O aumento das vendas será uma conseqüência" afirma Rose Santiago. Ela informa que 
para a divulgação do celular GF-930, incluindo o projeto Cine Mobile e um filme com veiculação 
na Rede Globo, a Gradiente investiu R$ 5 milhões.  
 
A diretora de criação da agência de publicidade Africa, parceira no desenvolvimento do projeto, 
Susana Apelbaum, diz que o uso do MSN tem a ver com o público-alvo, formado por jovens 
interessados nas novidades tecnológicas que surgem a cada dia. "Além disso, o MSN é uma 
ferramenta de comunicação de fácil utilização, inclusive no ambiente de trabalho."  
 
A diretora de criação, que esteve na 53 edição do Festival de Publicidade de Cannes, disse que 
hoje não se pode pensar apenas em campanhas nas mídias tradicionais, como TV e revistas. 
"As opções de mídia são várias, assim é preciso se reinventar e utilizar canais como a internet 
e o celular como aliadas. Hoje, a internet é a principal ameaça à televisão", comenta a 
publicitária.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


