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Empresas esperam que seus clientes adquiram o hábito de acesso aos conteúdos e serviços. Pela 
primeira vez os usuários brasileiros de telefonia móvel poderão acessar serviços e conteúdo 
multimídia da maior competição de futebol do planeta em seus aparelhos. É a Copa do Mundo nos 
celulares, que neste ano chegou com força nas estratégias das operadoras Vivo, Claro, Oi 
(Telemar) e TIM. Mais do que levar notícias, imagens e entretenimento para as telinhas dos 
telefones, as empresas esperam que seus clientes, estimulados pela competição, adquiram o 
hábito de acesso aos conteúdos e serviços. "A Copa ajuda a despertar o interesse e quando ele 
existe, as pessoas vão entrar atrás do serviço", diz o diretor de serviços de valor agregado da 
Claro, Marco Quatorze.  
 
A intenção é que a competição ajude não só a aumentar o uso de SMS, ringtones e serviços de 
personalização de celulares, mas também os mais sofisticados, como os vídeos. "O Brasil está 
começando se aculturar com relação a novos serviços", afirma gerente de dados do grupo 
Telemar, a Fiamma Zarife. No País, entretanto, o número de usuários que possui aparelhos com 
acesso a vídeo ainda é muito pequeno. Na Claro, por exemplo, 95% da base está equipada para 
os ringtones, enquanto apenas 5% podem assistir a vídeo. Na Vivo, por sua vez, o número de 
clientes com acesso a este serviço é de 450 mil, para um total de 30 milhões de assinantes.  
 
O interesse dos consumidores pelos serviços e conteúdos sobre a competição surpreendeu as 
operadoras. Na Oi o ringtone da adaptação do grito de torcida "Eu sou brasileiro" - que ganhou 
quatro versões e foi divulgado em uma campanha estrelada por Ronaldinho Gaúcho - é o carro-
chefe dos serviços para a competição, com mais de 200 mil downloads em menos de dois meses 
de lançamento.  
 
Durante o evento esportivo, os clientes da Oi podem receber alertas SMS a cada gol do Brasil, 
baixar conteúdos como ringtones, papéis de parede, jogos e vídeos, além de participar de chats, 
blogs e promoções. Além do esporte, outros quatro pilares fazem parte da estratégia de conteúdo 
da empresa da Telemar: moda, game e música.  
 
Já a Vivo fechou parceria com o portal Terra, que detém os direitos para a oferta de conteúdos da 
Copa, para liberação de gols e os melhores momentos das partida em vídeos no celular. 
Paralelamente, a operadora - patrocinadora da CBF - oferece conteúdo ligado aos jogadores 
brasileiros e bastidores, além de informações e serviços como ringtones, torpedos e jogos 
associados ao mundial.  
 
Segundo o gerente de oferta segmentada da Vivo, Fábio Freitas, os serviços de dados 
corresponderam, no primeiro trimestre de 2006, a 7% da receita total da operadora. Durante todo 
o ano passado, o montante foi de 6,5%, e em 2004 era ainda menor, somando 4,5%.  
 
A operadora, aliás, colocou no ar ontem um filme publicitário justamente focado em conteúdo. A 
expectativa é de que o comercial, assinado pela Africa, estimule o acesso aos serviços. "Isso vai 
alavancar ainda mais os resultados. Há uma grande carga de mídia na Rede Globo e nos horários 
de jogos", comenta o executivo, sem revelar números.  
 
Perfil diferenciado  
 
A Claro, que a exemplo da TIM, Oi e Vivo também liberou conteúdo e serviços para os amantes do 
futebol, notou um perfil diferente de público. "Normalmente os usuários são os jovens, que vêem 
o celular não apenas como um utensílio para falar. Durante a Copa há um perfil diferente de 
clientes. Percebemos o uso de ringtones, por exemplo, por pessoas que não os acessavam. Isso 
ajuda a criar o hábito", diz Quatorze.  
 



O executivo explica também que uma promoção da Rede Globo, a qual incentivava o enviou de 
mensagem para concorrer a prêmios, ajudou a popularizar o SMS. "Esta é a primeira vez que se 
fala de mensagem de texto para a toda população", finaliza o diretor.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 e 15 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


