
NO RITMO DOS JOVENS 
MARKETING Operadoras de telefonia móvel patrocinam festivais 
de música para conquistar clientes aficcionados por tecnologia 

POR ANDRÉ SIQUEIRA 

Q
uem já atendeu o telefone ce
lular e recebeu, não sem sur
presa, uma proposta para mu
dar de operadora, sabe até 
que ponto vão as estratégias 
para conquistar novos clien

tes ou roubá-los das concorrentes. Nos 
últimos tempos, a disputa entre as em
presas de telefonia tem se intensificado 
em outros palcos - literalmente. Em jo
go, a preferência do público jovem, o 
mais apegado à tecnologia da comuni
cação móvel, segundo dados da pesqui
sa Ipsos-Marplan (quadro ao lado). 

Dois dos maiores eventos de música 
do Brasil serão realizados entre outubro 
e novembro, simultaneamente em São 
Paulo e no Rio, sob o patrocínio de duas 
operadoras de telefonia móvel - o TIM 
Festival, que começa na sexta-feira 21 e 
vai até o domingo 23, e o Claro Que É 
Rock, em 26 e 27 de novembro. 

O patrocínio de shows, concursos e 
festivais ligados à música é a principal 
estratégia das operadoras para conquis
tar os jovens, altamente consumistas e 
abertos a novidades. Dados da pesquisa 
Ipsos-Marplan, referentes ao primeiro 
semestre de 2005, em nove grandes 
centros urbanos do Brasil, mostram 
que 53% dos adolescentes entre 13 e 17 
anos possuem aparelho celular. Entre 
os jovens adultos, de 18 a 24 
anos, o porcentual sobe para 62%. 
Em ambos os casos, os índices su
peram a projeção de 46% da po
pulação em geral. 

Segundo o diretor da divisão Opi-
nion da Ipsos, Paulo Cidade, o te
lefone celular é um produto com 
ciclo de uso cada vez mais curto, 
já que a cada dia surgem novas 
utilidades e funções para os apa
relhos. "Isso justifica a aposta em 
eventos que, ao mesmo tempo, 
atraem jovens consumidores e as- JOGO, 

sociam a imagem da empresa aos valo
res admirados por eles, como a capaci
dade de mudar e se atualizar constante
mente", diz o executivo. "É a maneira 
mais eficiente de convencê-los a trocar 
de operadora." 

Além disso, a música não fala apenas 
ao jovem, assim como a imagem positi
va dos eventos não se restringe aos fre
qüentadores. "Nossas pesquisas mos
tram que o reconhecimento da marca, 
a partir do patrocínio de eventos, atin

ge também as classes mais pobres, que 
não têm acesso aos shows, e até mesmo 
as faixas etárias mais elevadas da popu
lação", afirma Cidade. "A música atinge 
todo o leque de pessoas que se identifi
cam com o estilo proposto." 

O diretor de imagem e publicidade da 
TIM Brasil, James Rubio, conta que a mú
sica foi escolhida como o meio ideal para 
transmitir o mote das campanhas publi
citárias da operadora: viver sem frontei-

Rubio, da TIM (à esq.), e Klein, da Claro: disputa nos palcos 

ras. "O TIM Festival é a nossa ação mais 
reconhecida, mas usamos vários tipos de 
música nas diferentes abordagens ao pú
blico", explica o executivo. Além do TIM 
Festival, a operadora patrocina ações co
mo um prêmio de música e shows, além 
de ter investido R$ 30 milhões na refor
ma do auditório do Parque do Ibirapuera. 

De acordo com o diretor da TIM, a 
operadora direciona cerca de 20% de 
sua verba de comunicação para as ações 
de construção de marca, onde estão in
cluídos os patrocínios. Só no primeiro 
semestre deste ano, a estratégia teria 
consumido uma fatia de R$ 27,4 mi
lhões do orçamento total de R$ 137 mi
lhões para divulgação da empresa. 

No ano passado, o TIM Festival reuniu 50 
mil pessoas. Este ano, na terceira edição 
do evento, o público deverá ser ainda 
maior, já que shows especiais serão reali
zados em Porto Alegre e Belo Horizonte. 
No meio da maratona de apresentações, 
a operadora vai aproveitar a parceria com 
a Motorola para lançar no Brasil um no
vo aparelho celular, o Motorola Rokr, que 
incorpora a versão móvel do software iTu-
nes, capaz de executar músicas no forma
to digital. "É um modelo exclusivo da 
TIM e ideal para o público jovem, grande 
usuário das novas tecnologias", diz Rubio. 

O executivo ressalta, entretanto, a 
necessidade de focar os lançamentos 

na parcela da população real
mente capaz de consumir os pro
dutos e serviços de maior valor 
agregado. "No Japão, há operado
ras que crescem muito só em 
cima de jovens usuários. Mas lá 
o poder aquisitivo dos adolescen
tes é extremamente mais eleva
do", afirma Rubio. 

A Claro preferiu uma estraté
gia diferente, com o Claro Que É 
Rock, idealizado a partir de pesqui
sas que identificaram uma carên
cia de grandes festivais desse esti
lo de música no País. O programa 
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do evento incluirá conjuntos que fizeram 
sucesso nos anos 80, para atrair o públi
co acima de 30 anos. "Queremos atrair 
todas as pessoas que têm o espírito jo
vem", diz o gerente de mídia e promoções 
da Claro, Marcus Klein. Para esta primei
ra edição do evento, são esperados mais 
de 35 mil espectadores. Entre as promo
ções, a operadora vai oferecer descontos 
aos clientes na compra de ingressos. 

A empresa, que associou o nome a 
uma casa de espetáculos no Rio, a Claro 
Hall, acrescenta à estratégia do patrocí
nio as ações do chamado marketing vi-
ral. Alguns exemplos são o concurso via 
internet para a seleção das atrações do 
festival de rock e as disputas regionais 
para a escolha de novas bandas para se 
apresentarem ao lado das grandes atra
ções. "O retorno tem sido impressio
nante, até pelo conceito inovador das 
ações", conta Klein. 

A OI optou pelo patrocínio de um festival 
de bandas desconhecidas para se aproxi
mar do público jovem, tudo no mundo 
virtual. No Oi Tem Peixe na Rede, que 
está na fase semifinal, o usuário de celu
lar ouve e assiste aos grupos e escolhe o 
de sua preferência pela internet. Só o 
vencedor terá direito a apresentação em 
um palco de verdade. A empresa man
tém em operação cinco rádios, com con
teúdo disponível também via internet, e 
realiza shows na MTV, canal especiali
zado em música. Segundo Alberto Blan-

co, diretor de marketing do Grupo Tele-
mar, dono da Oi, a operadora vai inves
tir, este ano, R$ 25 milhões em ações de 
entretenimento. "Um dos pontos de co
municação mais aderentes, sem dúvida, 
é a música", afirma o diretor. 

A Vivo avalia o retorno das ações vol
tadas aos jovens pelos números dos servi
ços tipicamente associados a eles, como 
as vendas de imagens e músicas pela in
ternet, em conexões feitas por computa
dor ou pelo próprio celular. A cada mês, 
os clientes inserem em seus telefones 100 
mil vídeos e 2,5 milhões de campainhas 
musicais, ou ringtones. "O jovem sente 
necessidade de mostrar 
aos amigos que é capaz 
de ouvir suas canções 
preferidas ou enviar fo
tos pelo celular", diz o 
diretor de eventos e mar
keting promocional da 
Vivo, Felipe Barahona. 
"A música é a plataforma 
escolhida pelas operado
ras para atingir esse 
mercado." 

Além do patrocínio de 
eventos, como o Vivo Open Air, que leva 
o público a assistir ao ar livre a filmes e 
shows, no momento a operadora investe 
em uma casa de espetáculos em parceria 
com o Grupo Tom Brasil. A empresa vai 
gastar R$ 20 milhões para transformar 
uma área do Museu de Arte Moderna do 
Rio em espaço para espetáculos e, de que-

O número 
de teens com 
celular está 
acima da média 
da população 
brasileira 

bra, dará uma cutucada na concorrência. 
A área escolhida para o projeto é a mes
ma que hoje abriga apresentações da eta
pa carioca do TIM Festival, que, a partir 
da próxima edição, terá de procurar no
vos palcos, como confirma a assessoria de 
imprensa da operadora. 

0 primeiro esbarrão entre as empresas na 
área de eventos é só um reflexo da con
corrência num dos segmentos que mais 
alargam a base de usuários. De acordo 
com os dados da Anatel, em setembro, o 
número de telefones móveis em operação 
no Brasil chegou a 80 milhões, um cres

cimento de 22% desde o 
início do ano. Nos últi
mos 12 meses, as opera
doras de celular conquis
taram mais de 20 mi
lhões de assinantes. 

A abundância de clien
tes, entretanto, não se re
flete nos balanços das 
empresas do setor. "O 
aumento da base de as
sinantes do serviço é 
conseguido à custa da 

rentabilidade, mantendo as margens 
muito estreitas", afirma Felipe Cunha, 
analista da área de telecomunicações da 
Brascan Corretora. "A força da marca é 
fundamental, mas as estratégias comer
ciais das operadoras são tão agressivas 
que elas parecem estar sempre testando 
até onde vai o fôlego da concorrência." 
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