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Como a Sony Ericsson encontrou na beleza a fórmula do sucesso.  
   
O design é o coração de tudo.” Raras empresas, com a possível exceção de certos escritórios de 
arquitetura e decoração, abririam uma explanação sobre seu modelo de negócios com uma 
declaração de princípios como esta, sob pena de ganhar o estigma da frivolidade. Na Sony 
Ericsson, porém, o que parece fútil é, na verdade, estratégico. De passagem pelo Brasil, os 
designers Michel Sabouné e Chris Collins, comandantes do time responsável pelo look dos 
telefones celulares da joint-venture nipo-sueca, revelaram um pouco de seu método de trabalho.  
 
O objetivo, explica a dupla, é sempre criar um produto baseado em cinco fatores fundamentais: a 
simplicidade, o material, a inteligência, o “lado humano” e a falta de limites. Dito de outro modo, 
a abordagem da Sony Ericsson, na definição de Sabouné, é “estar sempre meio passo à frente do 
consumidor”, oferecendo ao usuário o que ele ainda não sabe que quer, mas provavelmente virá a 
desejar em breve. Mais uma vez, parece pretensioso. Mas está dando certo. O grupo criado em 
2002 pela soma de forças da Sony com a Ericsson está comemorando seu primeiro lucro anual 
nos resultados mundiais de 2004. A companhia hoje cresce mais rápido do que o mercado onde 
atua, apostando na beleza e na tecnologia para se destacar em um setor onde a concorrência é 
feroz. 
 
Para criar um produto, os designers passam em revista desde a moda até os automóveis, em 
busca de pistas sobre o que faz a cabeça do consumidor. “Somos esponjas preparadas para 
absorver as informação e fazer um design atual”, afirma Collins. O Centro de Design Criativo da 
empresa fica na Suécia, mas o mercado japonês é a grande referência de tendências e sua equipe 
é multicultural, com membros asiáticos, americanos e europeus. Nos laboratórios, tamanho não é 
documento. “Tendemos aos celulares compactos, mas não podemos sacrificar o uso da tecnologia 
só para que eles sejam pequenos. Também não os fazemos grandes além do necessário”, explica 
Collins. 
 
Peça a ele e a Sabouné um exemplo do estilo Sony Ericsson e eles sacarão do bolso o telefone K 
700 (disponível no Brasil por R$ 3,6 mil), que traz acoplada uma câmera digital de 1,8 megapixel 
semelhante ao modelo CyberShot da Sony: de um lado, a tela do telefone; de outro, a câmera. O 
teclado surge com um giro de 180 graus. Sugira algo um pouco mais futurista e eles apresentarão 
produtos-conceito, sem previsão para entrar no mercado, como a caneta que bate fotos e as 
projeta na parede. 
 
Mesmo no mercado brasileiro, dominado pela guerra de preços, a estratégia da Sony Ericsson 
começa a render resultados. A companhia fechou 2004 com 550 mil aparelhos vendidos e pouco 
mais de 15% de participação na categoria mais cara do mercado, com preços a partir de R$ 500. 
É um bom avanço em relação aos 250 mil celulares vendidos em 2003. Agora, com a fabricação 
local de celulares – desde setembro, em parceria com a Flextronics –, a Sony Ericsson ganha uma 
vantagem de custo (graças à me nor carga tributária) e mais flexibilidade (prazo menor de 
entrega) para abastecer os mercados interno e externo. 
 
Depois do boom de novos usuários de celulares no ano passado, a boa notícia para a companhia é 
que o mercado de reposição estará aquecido como nunca em 2005. Calcula-se que 16 milhões de 
brasileiros trocarão de celular, o dobro do que se viu no ano passado.“Isto muda o mercado”, 
acredita Silvio Stagni, principal executivo da Sony Ericsson do Brasil. “Enquanto cresce a 
penetração de uma nova tecnologia em um país, o mercado é focado em preço baixo. Na 
reposição, o setor se sofistica”, ensina. Contando com este mercado mais favorável, a meta para 
2005 é vender um milhão de aparelhos no País. “Só falta combinar com a concorrência”, brinca.  
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