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A Sony Ericsson anuncia sua nova linha de celulares e com ela uma reformulação na sua 
comunicação com o consumidor. "O setor de telecomunicações é muito frio, precisávamos 
encontrar uma maneira de falar com ele com mais emoção", afirma a diretora da marketing da 
companhia, Flávia Molina. Segundo a executiva, o que faltava à empresa era traduzir toda a 
tecnologia dos aparelhos para os usuários. "Para isso optamos por ligar a marca Sony Ericsson 
à atitude, à emoção. O objetivo é passar para o consumidor os benefícios de se ter um celular 
com câmara fotográfica ou que toque sua música preferida", continua.  
 
Uma das principais novidades na estratégia da companhia é a veiculação de comerciais na TV 
aberta. "Dentro de nosso planejamento é a primeira vez, no Brasil, que a Sony Ericsson inclui 
emissoras da TV aberta em sua campanha", conta Flávia. Essa opção é resultado do aumento 
de cerca de 300% na verba de marketing disponível para o mercado brasileiro em relação ao 
que foi investido no ano passado. "A empresa não revela valores, mas posso afirma que o 
consumidor brasileiro vai ver muito a Sony Ericsson na mídia este ano", completa a executiva.  
 
Flávia afirma que essa opção é devido à importância do mercado brasileiro para a empresa. "O 
Brasil vem desempenhando um papel importante para a companhia e por isso os 
investimentos em marketing foram triplicados." Na TV aberta, os comerciais serão veiculados 
na Rede Globo e há uma ação de merchandising no programa "Terceiro Tempo", da Rede 
Record, comandado pelo jornalista Milton Neves.  
 
Inicialmente, a estratégia da companhia para o Brasil foi de oferecer aparelhos voltados para 
um público de alto poder aquisitivo. "Desde o final de 2005 essa estratégia mudou e passamos 
a oferecer aparelhos para o público considerado médio e até mesmo o de baixa renda. Temos 
um aparelho pré-pago que custa R$ 199, dependendo da operadora", afirma Flávia. Uma outra 
forma de a empresa atingir o objetivo de chegar ao terceiro posto em vendas no País, 
atualmente ocupa a sexta posição, é estar presente nas diferentes categorias que surgiram no 
mercado. Hoje os celulares são divididos entre os especializados em música, imagens, designs, 
web e fácil manuseio. "Participamos de todas as categorias e com isso estamos crescendo 
muito no mercado brasileiro", afirma a executiva.  
 
No Brasil, a Talent é a agência responsável pela conta da Sony Ericsson e desenvolve as 
campanhas pertinentes ao mercado brasileiro. É dela toda a campanha para a divulgação da 
promoção da Taça Libertadores da América. "Essa ação inclui não só o Brasil, como também 
toda a América Latina, pois o vencedor vai assistir à partida final do campeonato", afirma 
Flávia. Para divulgar a promoção serão veiculados comerciais nas TVs aberta e fechada, além 
de cinemas, spots em rádio e banners na internet.  
 
Um outro objetivo da companhia é "atingir a terceira colocação em vendas de celulares em 
todo o mundo", completa o vice-presidente da Sony Ericsson no Brasil, Silvio Stagni. A 
empresa apresenta resultados otimistas, com um crescimento de 46% em 2006, quando o 
mercado mundial registrou um crescimento de 26%, segundo Stagni. Em 2005 a companhia 
teve um total de 51 milhões de aparelhos celulares vendidos em todo o mundo. Em 2006, esse 
número saltou para 75 milhões de unidades.  
 
kicker: O objetivo da companhia é atingir a terceira colocação em vendas de celulares em todo 
o mundo até 2008, segundo Silvio Stagni  
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