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s dados da comunicação móvel
no Brasil são fenomenais. São

quase 140 milhões.de linhas ativas de ce-
lulares, o que eqüivaleria dizer que pouco
mais de seis brasileiros, entre dez, são
donos de um aparelho. Tamanha pene-
tração social, aliada a consumidores ávi-
dos por novidades, faz do setor um dos
mais competitivos da economia. Uma
disputa que tende a se tornar ainda mais
acirrada com a portabilidade, recente-
mente aprovada por órgãos reguladores,
que permitirá ao usuário continuar com
o seu número de telefone mesmo tro-
cando de operadora. Nesse contexto, fa-
bricantes de aparelhos e operadoras rea-
lizam todos os anos inúmeras promo-
ções e ações de marketing com o objetivo
de conquistar novos clientes. Ou melhor,
conquistar o cliente da concorrente.

A Nokia é líder na categoria apare-
lho celular no Folha Top of Mind
2008. Subiu quatro pontos porcentu-
ais na lembrança do consumidor em
relação a 2007, o que lhe garantiu a pri-
meira posição, ao lado de Visa (cartões
de crédito), no Top Performance, pre-
miação que mede as maiores evoluções
na citação das marcas em comparação
com a pesquisa do ano anterior.

Entre as operadoras, Vivo conseguiu
se isolar na liderança, com uma margem
de pontos em relação à sua principal
concorrente, a TIM, que não alcançava
desde 2004. Enquanto isso, Oi e Claro
vêm crescendo de maneira consistente
na memória dos entrevistados, resulta-
do de estratégias agressivas das duas

marcas no quesito preços e facilidades.
Agressiva, aliás, é a marca do mer-

cado de comunicação, que teve em
2008 a chegada do iPhone, da Apple,
trazido pelas operadoras Claro e Vivo.
Outro lançamento são as redes 3G, que
têm maior velocidade na transmissão
de dados e que permitem às operado-
ras oferecer uma série de novos servi-
ços para o cliente, entre eles TV ao vi-
vo e localizador GPS.

"Para ser lembrado, não adianta ter
apenas a última novidade em tecnolo-
gia. E preciso ser capaz de traduzir ne-
cessidades em realidade para o consu-
midor", afirma o diretor da consultoria
Interbrand, Alejandro Pinedo. "Amar-
ca tem de ser coerente com suas pro-
postas. Quanto mais alinhada for essa
estratégia e sua aplicação na marca,
mais forte e maior presença na lem-
brança do consumidor vai conseguir."

APARELHO CELULAR

A Nokia é pela nona vez a marca mais
lembrada quando se pensa em aparelho
de telefone celular. Com 36% das cita-
ções, é mais mencionada pelos consu-
midores das regiões Sul (45%), Nordeste

(39%) e Norte/Centro-Oeste (42%) do
que entre os da região Sudeste (28%).

A segunda marca citada pelos entre-
vistados do Folha Top of Mind é a
Motorola, com 18%. Em 1998, quando a
categoria foi incluída na pesquisa, a
marca era a líder do segmento com 20%
(Nokia tinha 3% naquele ano). Foi ul-
trapassada pela principal concorrente a
partir do ano 2000, quando Nokia ficou
com 24% e Motorola, com 11%.

Para Andreia Vasconcelos, gerente de
marketing da Motorola, a reinvenção pa-
ra o posicionamento da marca pode ex-
plicar a recuperação atual. "Fomos nós
que criamos essa indústria e buscamos
inovar por meio de campanhas consis-
tentes, que transmitam ao usuário atri-
butos de uma marca independente, vi-
brante, confiável e de personalidade."

Entre as ações mais importantes,
Vasconcelos cita o lançamento do mo-
delo Rokr U9, que teve a música como
vedete e contou com a participação da
cantora norte-americana Fergie.
Outros lançamentos da Motorola fo-
ram o 2N5, com câmera fotográfica de
cinco megapixel (uma das maiores re-
soluções do mercado), o V9, em parce-
ria com a Ferrari, e o Z10, que reúne
diversas funções multimídia.

As marcas Samsung e LG registra-
ram empate técnico no terceiro lugar.
Ambas ficaram com 8% das respostas,
dois pontos a mais que em 2007. Pelo
"awareness", Samsung e LG continua-
ram tecnicamente empatadas, com
27% e 25%, respectivamente. >



OPERADORA DE CELULAR

A Vivo alcançou em 2008 seu maior índi-
ce de lembrança desde a inclusão da cate-
goria na pesquisa, em 2003. Conquistou
27% das respostas contra 22% de sua

principal concorrente, aTIM. É a primei-
ra vez emanos que a Vivo consegue tama-
nho distanciamento. Desde 2005, os nú-

meros do Folha Top of Mind colocavam
a operadora tecnicamente empatada com
a TIM na memória dos consumidores,

A vantagem é contabilizada princi-
palmente entre moradores da região

Sudeste, que mencionam mais Vivo
(32%) do que TIM (17%). No Sul há

também uma pequena vantagem (36%
a 31%), mas nas regiões Norte/Centro-
Oeste a Vivo empata tecnicamente com
a TIM (29% e 26%) e no Nordeste é me-
nos lembrada que a concorrente (13%
para a Vivo e 23% para a TIM).

O vice-presidente de marketing e ino-
vação da Vivo, Hugo Janeba, ressalta que
o slogan "Sinal de qualidade", que a mar-

ca adotou no ano passado, mostra a in-
tenção de a empresa oferecer excelência
na prestação de serviços. Ele cita como
principais destaques dacompanhiaaex-

pansão das operações em Minas Gerais e
na região Nordeste, a rede 3G e os novos
serviços agregados, como a TV digital,
Até o final deste ano, a operadora estará
em Pernambuco, no Piauí, na Paraíba, no

Rio Grande do Norte e em Alagoas. A
parceria com a Apple para a venda do
iPhone, também conquistada pela Claro,
é outra aposta importante da Vivo.

As campanhas e as ações de comunica-
ção da TIM têm como principal foco os
sentidos (sobretudo a música) e o bem-
estar (viver melhor). Características que

procuram marcar a vida dos consumido-
res por meio de grandes eventos musicais,
como o TIM Festival, c do slogan "Viver

semfronteiras", que assina as peças publi-
citárias. "A construção da marca é forte-
mente baseada nesse slogan, que é muito
atual em um mundo globalizado como o
que vivemos hoje", explica o diretor de
imagem e publicidade da TIM.. José Luiz

Liberato. "Damos suporte a essa estraté-
gia de comunicação com alguns conceitos

que vamos refinando, como 'Use nossa
tecnologia para viver melhor' e, mais re-
centemente, 'Viva além da tecnologia'",

acrescenta. Entre os principais lança-

mentos da TI M, ele cita o GPS no

Blackberry, a rede 3G com um pacote
de associações exclusivas, como o site
de vídeos Youtube, e as parcerias com
UOL e Bandeirantes na TV digital.

As operadoras Oi e Claro ficaram
empatadas tecnicamente em terceiro
lugar na pesquisa, com 17% e 15%, res-
pectivamente. O desempate pelo "awa-

reness", no entanto, favorece a Claro,
que possui 55% das menções contra
40% da Oi. O grande destaque da Oi é a
região Nordeste, onde tem 38% das ci-

tações (contra 23% da TIM, 13% da Vivo
e 11% da Claro). Para conquistar maior
fatia no Sudeste, a marca lançou neste

ano em São Paulo e no Rio de Janeiro a
rádio Oi FM, voltada ao público jovem.

A Claro vem batendo forte na tecla
"Liberdade de Escolha", campanha di-
retamente associada à portabilidade e

alinhada com o conceito de que o con-
sumidor é livre para eleger a operadora
que quiser, de acordo com suas prefe-
rências. "Vimos a portabilidade como

oportunidade e não como ameaça. Isso
nos faz diferentes", resume o diretor de
marketing, Erik Fernandes,
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