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A Coca-Cola do Brasil fechou parceria com a Nokia para lançar um celular com o nome de um 
de seus produtos, a Coca-Cola Zero. "É a primeira ação de publicidade e celular da companhia. 
Todo o projeto foi desenvolvido no Brasil", comenta a diretora de execução de marketing da 
Coca-Cola do Brasil, Luciana Feres.  
 
O modelo Nokia 5310 XpressMusic Estúdio Coca-Cola Zero será comercializado exclusivamente 
nas lojas C&A de todo Brasil com um preço sugerido de R$ 799. O aparelho chega ao varejo no 
final deste mês e possui conteúdo exclusivo, resultado do projeto Estúdio Coca-Cola Zero, que 
reuniu oito bandas dos mais diferentes ritmos.  
 
Para o lançamento foram escolhidos os encontros entre as duplas Dj Marlboro e Natiruts e 
Chitãozinho & Xororó e Fresno. "O conteúdo está embarcado no celular. Além do conteúdo 
musical, o celular terá também wallpapers e adesivos exclusivos", diz a executiva.  
 
Ela conta que a marca realiza pesquisas para conhecer cada vez mais os hábitos dos jovens e 
que o projeto em parceria com a Nokia reúne universos de interesse para esse público, como 
música, celular e refrigerante. "Com esse lançamento, ampliamos os pontos de contato da 
marca com nossos consumidores, com conteúdo e meio extremamente adequados", diz.  
 
A campanha publicitária é assinada pela JWT, enquanto a de marketing interativo ficou sob a 
responsabilidade da Gringo. Estão previstas ações on-line, com presença nos principais portais 
e conteúdo temático no MSN Messenger, e nos sites da Nokia e do Estúdio Coca-Cola Zero. No 
caso do da Coca-Cola, os consumidores poderão gravar e baixar ringtones customizados. 
Também foram desenvolvidos materiais de ponto-de-venda e ações de merchandising na MTV.  
 
A presença de celulares entre os jovens é de 74%, segundo o dossiê Universo Jovem da MTV. 
Segundo o estudo, o jovem usa, em média, 4,7 funções no seu aparelho: ligações e SMS 
(87%); tirar e enviar fotos (59%); ouvir música (57%); games (39%); baixar músicas (37%); 
acessar a internet (20%) e mandar e-mails (18%).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


