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Mesmo querendo diferenciar 
seu posicionamento estratégico 
diante dos consumidores, os fabri
cantes de aparelhos celulares têm 
a música como fator comum para 
a atração de clientes. Marcas como 
Motorola, Nokia e Sony Ericsson 
têm investido cada vez mais nessa 
plataforma, com eventos promo
cionais e expansão do armazena
mento de melodias nos aparelhos 
(com o uso de novas tecnologias e 
parcerias com operadoras). Desta
ca-se também a preocupação das 
empresas em atrelar a imagem do 
produto ao estilo das pessoas, 
com iniciativas de vincular a ca
tegoria a eventos de moda, além 
da preocupação em realizar pes
quisas e debates para apurar as 
tendências do mercado. 

Com o quarto lugar em par
ticipação de mercado, a Sony 
Ericsson adotou, no fim do ano 
passado, uma nova estratégia, 
que foca o benefício do apare
lho no cotidiano dos usuários. A 
nova comunicação utiliza frases 
curtas nas quais o logotipo da 
marca aparece no lugar do ver
bo, como "Eu (logo) música". 

O filme traz cenas de pessoas 
em parques, supermercados e 
elevadores com fones de ouvido 
conectados aos celulares. 

Com uma verba de marketing 
três vezes superior à de 2005, a 
empresa tenta recuperar o longo 
período em que ficou sem iden
tificação concreta entre os con
sumidores, situação bem distinta 
da dos principais concorrentes. 
"Queremos criar impacto e dife
renciação, pois a linha de comuni

cação adotada pelos competidores 
é muito parecida. Primamos pela 
inovação", comenta Flávia Molina, 
diretora de marketing da Sony 
Ericsson. Nessa nova fase, a em
presa destaca música e imagem 
como os pilares principais em suas 
ações, além de patrocínio a even
tos esportivos. Outra novidade é 
o aparelho, lançado em parceria 
com a operadora Vivo, que tem 
como característica a inclusão de 
músicas em mp3. 

Sony Ericsson: novos aparelhos funcionam como tocadores de MP3 Luciane Matiello: diminuir distâncias 

MODA E EVENTOS 
Motorola e Nokia - que dis

putam a liderança do mercado 
local - conseguiram incluir os 
eventos Motomix e Nokia Trends 
na agenda musical do País, com 
a participação de atrações inter
nacionais que fazem a cabeça do 
público jovem, principal foco das 
empresas. O conceito "Moto", 
lançado há seis anos, foca em ati
tude, estilo, música e moda. Ou
tra iniciativa da Motorola ligada 
à música é o novo modelo Rokr 
Z6, que permite tocar arquivos 
de mp3 e é nomeado "telefone 
de música". "O celular reflete 
o estilo de vida das pessoas. 
Temos investido em tendências, 
sejam elas materiais, de cor e ou 
de hábitos, para estar sempre 
em sintonia com o momento 
do mercado", explica Loredana 
Mariotto, diretora de marketing 
da Motorola. 

Assim como a concorrente, a 

Nokia também adota um posicio
namento bem claro. Desde que 
chegou ao mercado brasileiro, 
cerca de 11 anos atrás, a marca 
utiliza o conceito "Nokia connec
ting people", que, por meio da 
qualidade dos aparelhos, visa fa
cilitar o contato entre as pessoas. 
"Nossa preocupação é minimizar 
a distância que há entre amigos, 
familiares e colegas de trabalho, 
principalmente nos grandes 
centros", diz Luciane Matiello, 
diretora de marketing da Nokia. 
Entre as iniciativas mais recentes 
estão a campanha "A música que 
nos conecta", lançada na sema
na passada, e os encontros "A 
tendência que nos conecta", que 
reúne curadores e especialistas 
para debater assuntos como de-
sign, moda e cultura. 

RESULTADOS 
Apesar de recente, a nova 

estratégia adotada pela Sony 
Ericsson tem surtido efeito. 
De acordo com a diretora de 
marketing, a marca dobrou a in
tenção de compra e também os 
índices de reconhecimento nos 
últimos seis meses. Em com
paração ao primeiro trimestre 
de 2006, a empresa conseguiu 
aumentar seu volume de mer
cado em 63% e seu faturamento 
em 47%. "Nossa expectativa é 
dobrar a participação, que hoje 
está em 7%, até o fim do ano", 
diz Flávia. 

Líder do mercado global de 
celulares, a Nokia não divulga 
os números de investimentos 
nem as pretensões para este ano; 
revela apenas a marca de 100 
milhões de aparelhos produzi
dos, alcançada no mês passado. 
A Motorola, por sua vez, cujo 
faturamento global em 2006 
foi de US$ 42,9 bilhões, espera 
chegar ao fim deste ano com um 
crescimento de 10%. "Já tivemos 
um primeiro trimestre muito 
bom, o que nos deixa otimistas", 
resume Loredana. 

Fabricantes de celulares usam música como plataforma na construção da imagem da marca 
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