
 
Muita Tecnologia numa plataforma de Marketing 
 
O Nokia Trends é exemplo para a conexão entre o lema de empresa, finalidade dos produtos e 
público-alvo, onde a tecnologia é a artista principal.  
 
Conectando pessoas é o lema universal da Nokia, fabricante de telefones celulares que 
desenvolveu um programa de marketing que busca vincular a finalidade de seus produtos a novas 
formas de consumo de informação pelos meios eletrônicos, sobretudo, lógico, pelos móveis. A ele 
deu o nome de Nokia Trends. 
 
É uma plataforma de marketing baseada na arte multimídia e na música e vem sendo aplicada 
com eventos que possuam um pensamento aberto para trazer ao público o que é tendência, 
equilibrando o novo e o consagrado. 
 
Uma nova etapa do programa será realizada dia 24 de setembro próximo, com shows simultâneos 
realizados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o visitante de um poderá acompanhar 
por telões o que se passa no outro. As atrações de São Paulo serão Magal, Human League, The 
Glimers, Tiefschwarz, Alter Ego, Ellen Allien e Anderson Noise; no Rio, Roisin Murphy, Zegon, 
Money Mark, Áudio Bullys, Luomo, X-Press 2, Carl Graig e Mau Mau.  
O objeto de desejo é o jovem de 18 a 30 anos, sociável e amante, da arte, da música e da 
multimídia. Espera-se a presença de 15 mil desses jovens no Rio e 20.000 em São Paulo.  
Uma das novidades do Nokia Trends 2005 é que ele será dividido em três áreas distintas:  
 
a) Nokia Trends Live: local onde acontecerão as performances musicais ao vivo e também 
projeções de VJs especialmente desenvolvidas para o evento. O line-up é focado no equilíbrio 
entre o novo e o consagrado, priorizando os nomes que mais se destacaram nos últimos dois anos 
na cena musical, de acordo com o objetivo do Nokia Trends. “O Nokia Trends 2005 tem como 
objetivo aliar artistas já consagrados com outros que representam a vanguarda da música atual, 
que tenham tido destaque nos dois últimos anos. O line-up é montado de maneira que todas as 
atrações tenham uma ligação, trazendo unidade ao evento. 
 
b) Nokia Trends Connecting Lounge: espaço que conectará as audiências das cidades participantes 
do evento pela apreciação e interação de obras de arte multimídia. Dentro dessa área funcionará 
o espaço “Life Goes Mobile”, de conteúdo artístico multimídia, com obras criadas por alguns dos 
mais renomados mídia-artistas nacionais, com curadoria de Lucas Bambozzi. Essas obras utilizam 
aparelhos e acessórios Nokia, em uma proposta que foca projetos desenvolvidos especialmente 
para celulares e que envolvam o sistema de telefonia móvel, ou simplesmente façam uso da 
tecnologia de ponta oferecida pela Nokia. 
 
c) Nokia Trends Virtual: ambiente onde as pessoas poderão acompanhar, por projeções e 
equipamentos de última geração, as performances musicais dos artistas e DJs da outra cidade. O 
investimento nesta área permitirá que todos os pontos tecnológicos sejam cobertos de forma que 
as pessoas tenham a real sensação de estarem interligados, mesmo que virtualmente. Com isso, 
a Nokia também reforça sua missão, que é conectar as pessoas, com o uso de tecnologia de 
ponta. 
 
As festas de São Paulo e Rio de Janeiro estarão conectadas através do satélite Amazonas, um dos 
mais modernos disponíveis no mercado e o último lançado no espaço, em setembro de 2004. 
Serão instaladas nos locais dos eventos unidades de transmissão e recepção móveis que enviarão 
os sinais diretamente para o espaço, não utilizando nenhum ponto de conexão na terra, com o 
objetivo de obter maior qualidade na geração e recepção dos sinais. 
 
PROMOÇÕES – O programa não envolve somente shows.  



A tecnologia é levada ao limite para promoções inéditas como as que estão sendo realizadas às 
quartas e sábados nas duas principais cidades do País. Casais de promotores uniformizados 
chegam em universidades, bares, casas noturnas, lojas e praças sugerindo uma experimentação 
com óculos de realidade virtual, que permite ver vídeo de aproximadamente 1 minuto sobre o 
Nokia Trends. Após essa interação, os promotores distribuem ao público informativos sobre as 
festas e brindes do Nokia Trends.  
 
Na Argentina, para onde também foi exportado o programa, a Nokia estreou “Conectados”, o 
primeiro filme no mundo produzido exclusivamente com câmaras de telefones celulares. A 
empresa produziu um curta-metragem com mais de cinco minutos de duração, filmado na íntegra 
com seis modelos do telefone Nokia 7610. Com o lançamento, a empresa demonstra a 
possibilidade de gravar e editar até 10 minutos de vídeo com alta qualidade com a câmera de 1 
megapixel.  
 
A filmagem do curta “Conectados” foi finalizada durante o Nokia Trends, realizado em Mar del 
Plata, na Argentina, no dia 29 de janeiro, quando mais de 70 mil pessoas puderam conferir 
diversas atrações, entre elas o astro da música eletrônica Fatboy Slim.  
 
O filme conta a história de encontros e desencontros de Leo e Ana, dois jovens que, embora não 
se conheçam, estão conectados. Para obter tomadas panorâmicas, a equipe de produção 
desenhou um artefato no qual podiam instalar as seis câmeras-fones e fazer com que a gravação 
fosse feita simultaneamente. No total, entre a pré-produção, filmagem e pós-produção, o curta 
levou mais de dois meses para ser rodado.  
 
Uma equipe superior a dez pessoas inprovisou um estúdio de filmagem e aproveitou o evento 
para rodar as últimas cenas. O curta pode ser conferido na íntegra no site 
www.nokiatrends.com.br de forma gratuita. Este é uma das tendências tecno-culturais que a 
Nokia impulsiona. 
Segundo Anderson Ramos, diretor de marketing da Nokia, “o Nokia Trends é muito mais que um 
festival, pois além de divulgar as novas tendências em música e arte multimídia, possibilita a 
fusão com o que há de vanguarda em tecnologia. No site do Nokia Trends, por exemplo, é 
possível baixar ringtones e papéis de parede de edições anteriores. A idéia é que possamos 
trabalhar em tecnologia, música ou arte multimídia”. 
 
Informações sobre o programa: www.nokiatrends.com.br 
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