
Ele é páreo para o iPhone? 
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Disposta a brigar com a Apple, a Sony Ericsson lança um modelo com mais recursos. O desafio 
será vencer a guerra de marketing 
 

 
 
Xperia X1: modelo da Sony Ericsson abre em forma de arco, enquanto modelo da Apple é apenas 
touchscreen 
 
 
Nos últimos dias, as operadoras de celular iniciaram uma guerra de vendas no Brasil em torno 
de um sonho de consumo: o iPhone, da Apple, que finalmente chegou ao País. Ao mesmo 
tempo, do outro lado do mundo, um grande painel luminoso no centro de Copenhague, capital 
da Dinamarca, estampava em letras garrafais o logotipo da Sony Ericsson e a foto do modelo 
Xperia X1. Com previsão de desembarque no Brasil em fevereiro, o aparelho é a grande aposta 
da fabricante nipo-sueca na disputa contra a empresa de Steve Jobs. E a Sony Ericsson, que 
tem a reputação de produzir celulares que combinam belo design e alta tecnologia, talvez seja 
o concorrente mais bem posicionado para enfrentar o iPhone. Na batalha que se anuncia, o 
Xperia X1 tem algumas vantagens. Como a Sony Ericsson teve tempo para analisar os pontos 
fracos do rival, lança um aparelho com mais tecnologia do que o iPhone. O X1 tem uma 
câmera fotográfica mais potente, possui recursos de vídeo não disponíveis no aparelho da 
Apple e, além disso, conta com memória expansível e com uma opção de teclado que o 
transforma, praticamente, num computador de mão (leia comparação abaixo). Esta, porém, 
não é uma disputa apenas tecnológica. O iPhone tem o prestígio da marca Apple, que o 
transformou numa grife do mercado de telefonia. E é por isso que os executivos da Sony 
Ericsson querem evitar um embate direto. Na apresentação do produto, falou-se apenas no 
"outro aparelho" - iPhone era uma palavra proibida. "Temos 200 milhões de clientes que nos 
escolheram porque confiam em nossa tecnologia, independentemente das novidades dos 
concorrentes", disse o presidente Hideki Komiyama. 
 
Com lançamento inicial na Europa e nos Estados Unidos, o Xperia X1 só chegará ao Brasil 
depois desse teste nos mercados mais maduros. "O Brasil e o México estão entre as nossas 
prioridades", declarou à DINHEIRO Anders Runevad, diretor de vendas e marketing global da 
Sony Ericsson. "Em 2009, o Xperia já estará repartindo o mercado com os demais 
concorrentes", disse o executivo. Na Europa, o preço gira ao redor de US$ 500 - próximo ao do 
iPhone. "Sabemos que, para conquistar os consumidores, teremos que oferecer algo além do 
que é proposto pelos rivais", diz Runevad, que comandou a Ericsson no Brasil nos anos 90. 
Estratégias de mercado à parte, a Sony Ericsson não esconde que tentará seduzir os 
consumidores pelo apelo tecnológico. "O Xperia é o que existe de mais avançado em 
convergência", diz o diretor de desenvolvimento, Ole Obermann. 
 



A decisão de apresentar o aparelho na Escandinávia também não se deu por acaso. A menos 
de 20 minutos do centro de Copenhague fica a cidade de Lund, na Suécia, que é conhecida 
como o Vale do Silício do Velho Continente por concentrar universidades e empresas de 
tecnologia. É lá que está o novo centro de desenvolvimento da Sony Ericsson, onde japoneses 
e suecos estudam desde a escolha dos microprocessadores até os designs que chegarão às 
lojas nos próximos anos. "O Xperia nasce aqui, mas não é sueco nem japonês. É um modelo 
que congrega toda a experiência adquirida pelas duas empresas em todo o mundo", completa 
o diretor Runevad. "Chegamos para liderar." 
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