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Meio & Mensagem — Hoje em dia, além da diversidade 
de canais, os conteúdos de maneira geral não são mais 
produzidos apenas pelos veículos de comunicação. 
Essa realidade faz, inclusive, com que as fabricantes 
de telefones celulares tenham de ir muito além de 
seus negócios iniciais para se adaptarem a um novo 
consumidor. Como a Nokia se posiciona nesse sentido?  

Edmar Bulla — O que vemos hoje é que os hábitos de 
consumo de mídia mudaram muito em conseqüên
cia do estado de mutação constante e cada vez mais 
veloz dos consumidores do mundo todo. Como 
somos uma empresa muito voltada ao consumidor, 
estamos sempre tentando acompanhar as transfor
mações e nos empenhando em entender e atender 
nossos clientes de maneira única e inovadora. Hoje 
é fato que as pessoas compram o aparelho não mais 
apenas pelo aparelho, mas mirando todo o conteú
do nele embarcado. Com esse ponto se tornando 
de extrema relevância nas decisões de compra, o 
que temos feito é oferecer serviços que consigam 
atender a toda e qualquer necessidade do consumi

Edmar Bulla

“Queremos a 
liderança em 
conectividade”
Líder global entre os fabricantes de telefones celulares, a finlan-
desa Nokia já há algum tempo deixou de ser vista como simples 
fabricante para oferecer aos consumidores serviços e conteú-
dos diferenciados. De olho no potencial do mercado brasileiro, a  
companhia tem sido exemplo de pioneirismo ao utilizar o marketing digital em 
estratégias que transbordam para o mundo off-line e colocam a marca entre as 
preferidas do público jovem, sem deixar de lado todos os outros tipos de consumi-
dores. À frente do marketing da empresa no País, Edmar Bulla vem trabalhando  
fortemente para despertar o brasileiro para a cultura de utilização da internet móvel, dos serviços de nave-
gação e de experiências cada vez mais completas de interatividade. Diante das oportunidades do mercado 
nacional e da crise mundialmente estabelecida, Bulla afirma que não há previsões de redução nos investi-
mentos e garante: “Não estamos aqui para brincadeira. Queremos a liderança também em conectividade”.
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dor. Desde janeiro deste ano estamos focados em 
disponibilizar compartilhamento de fotos e vídeos, 
plataformas de música e serviços de navegação, 
entre outros. Eu costumo dizer que conteúdo e 
serviços configuram a mensagem e o consumidor 
é o veículo. O que queremos é a liderança mun
dial em conectividade e, para isso, não medimos 
esforços em prol da fidelização. Temos uma base 
variada de aparelhos e trabalhamos para oferecer 
mundialmente serviços como o portal Ovi, que, 
apesar de ainda não ter sido lançado oficialmente 
no Brasil, já conta com tutorial em português e 
usuários brasileiros. Também investimos bastante 
em marketing com o objetivo de explicar a utilidade 
dos serviços que oferecemos e criar a cultura desses 
serviços entre os usuários para que eles saibam o 
que estão comprando e tirem o melhor proveito 
possível de tudo. 

M&M — Plataforma musical ainda é apelo de venda ou já 
deixou de ser diferencial para se tornar item obrigatório, 

como aconteceu com as câmeras fotográficas? Quais as 
novidades da Nokia para esse segmento?  

Bulla — O apelo musical foi muito forte em 2008 e 
continuará sendo um dos principais focos para o ano 
que vem. Recentemente, realizamos uma pesquisa de 
comportamento com os consumidores e foi constata
do, por exemplo, que 77% dos mais jovens acreditam 
que o celular será o principal tocador de música digital 
em um futuro bem próximo. Por esse ser um público 
muito importante para a Nokia, estamos trabalhando 
bastante em função do que ele espera e deseja. Em 
2009, mais do que aparelhos com a funcionalidade em
butida, lançaremos no Brasil serviços como o Comes 
with Music, que dá acesso gratuito durante um ano ao 
acervo de quatro grandes gravadoras (EMI, Universal, 
Sony BMG e Warner Music), e a própria Nokia Music 
Store, que chegará com preços bastante agressivos e 
um catálogo imbatível. 

M&M — Os índices de pirataria não prejudicam a entrada 
da companhia na comercialização de músicas no Brasil?  
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“Crise é oportunidade, e nossa 
obrigação é criar impressão 
positiva através dela. Ainda não 
estamos revisando nossas metas. 
O que posso garantir é que não 
vamos cortar investimentos 
e manteremos nossa verba 
publicitária apenas dando a ela um 
direcionamento mais objetivo”

Bulla — Antes de entrarmos em um mercado ou 
lançarmos um serviço, fazemos pesquisas para 
saber o que é ou não viável. A pirataria existe 
porque, de certa forma, o acesso ao conteúdo é 
muito fácil, mas a percepção do consumidor está 
mudando e é notável uma disposição maior em 
pagar para ter segurança, tranqüilidade e acesso 
a conteúdos exclusivos. Com a evolução do mer-
cado de música digital, a relação com a música 
sofreu transformações, e achamos que o brasileiro 
está preparado e demandando um serviço de 
vendas de canções com vastos catálogos. Estamos 
falando de consumidores que estão nascendo di-
gitais e se mostram abertos aos serviços, contanto 
que tragam qualidade. Apenas para se ter uma 
idéia, o telefone celular que vinha com as músicas 
da roqueira Pitty embarcadas conquistou disco 
de platina e mostra que há uma alta expectativa 
de consumo. 

M&M — Os serviços de navegação por mapas já embar-
cados nos celulares também são apostas para atrair os 
consumidores?  
Bulla — Sem dúvida, é uma oportunidade de dife-
renciação, e não à toa a empresa fez aquisições para 
atender especificamente a essa demanda. Hoje, 
nossa experiência de navegação oferece mapas 
de mais de 200 países, guia de cidades e mais 15 
milhões de pontos de interesse no mundo a serem 
explorados e recomendados. No Brasil, por enquan-
to, estamos atuando em plataforma mobile, mas, 
em breve, traremos nossa interface também para a 
internet. Por aqui, contudo, ainda precisamos criar 
cultura e massificar esse tipo de serviço. O Nokia 
Mapas é o primeiro serviço da companhia que já 
está disponível 100% em português e dispõe de 
mapas das principais cidades do País. Esperamos, 
sim, explorar isso com os clientes. 

M&M — A inauguração da loja conceito em São Paulo 
não tem justamente esse objetivo de aculturar e se-
duzir os consumidores?  
Bulla — Certamente. Nossa loja conceito de São 
Paulo é uma das dez que temos no mundo e seu 
objetivo é permitir a exploração de todo o nosso 
portfólio de produtos e serviços. Ela também está 
na web e possibilita que os internautas façam um 
tour virtual e desfrutem dessa experiência online. 
Apesar de tudo caminhar para uma realidade digital, 
a loja conceito é uma alavanca para conduzir as pes-
soas para dentro desse mundo gerando costumes 
através do sensorial e do interativo. 

M&M — A Nokia também vem conquistando resultados 
de comunicação com inserções e ações diferenciadas 
em diversas mídias, inclusive as comentadas campa-
nhas em redes sociais. Como obter sucesso investindo 
nessas mídias digitais para efetivar a comunicação?   
Bulla — A Nokia tem uma postura mundial de 
grande capacidade de adaptação. A tendência é 
que nossos negócios continuem sofrendo mudan-
ças e tenham de ser reinventados o tempo todo. 
Isso, é claro, inclui a maneira pela qual fazemos 
marketing em mídias digitais, mesmo porque a 
época em que o marketing dizia ao consumidor o 
que era correto ou bacana ficou para trás. Agora, 
ele está no controle, é muito seletivo e informado 
e está em busca da interatividade. Há muito tempo 
nós já fazemos o monitoramento em redes sociais 
para saber o que as pessoas dizem de nossa marca 
e hoje já chegamos a um nível de refinamento que 
permite o recebimento de alertas diários sobre as 
polaridades negativas e positivas dentro desses 
endereços. Além disso, temos nos empenhado em 
nutrir um bom relacionamento com formadores 
de opinião — entre eles, blogueiros, moderadores 

de fóruns e donos de comunidade — justamente 
para acompanhar a evolução de comportamento 
dos consumidores e entender como empacotar as 
redes sociais no conceito de mídia. Informar e se 
aproximar de forma transparente dos seus clientes, 
além de elaborar promoções, concursos e promo-
ver eventos, são sempre bons caminhos diante 
dessa nova realidade. Nesse sentido, criamos, por 
exemplo, o Nokia Guru, um blog que será mantido 
por pessoas comuns identificadas na web como 
defensoras da nossa marca. 

M&M — Quais ações você citaria como bem-sucedidas 
dentro do conceito de redes sociais?  
Bulla — O Xpress Band, que realizamos em parceria 
com o My Space, foi uma ação de muito sucesso. 
Com a proposta de tirar da garagem bandas com 
potencial, registramos mais de 2 mil cadastros de 
pessoas que utilizaram a rede do My Space para se 
promoverem e se relacionarem. O investimento foi 
bastante alto e a ação transbordou também para 
o mundo off-line. O resultado foi excepcional em 
termos de marca e produto, e o sucesso foi tanto 

que temos planos para realizar o concurso periodi-
camente. Também promovemos, em novembro, o 
Nokia Social Media Connection — encontro entre 
blogueiros e formadores de opinião na internet do 
Brasil todo, onde nos limitamos a ouvir o que eles 
tinham a dizer e aprender com eles. Além disso, 
lançamos o primeiro concurso nacional de desen-
volvimento de aplicativos para celulares Nokia, em 
que os vencedores podem levar para casa prêmios 
em dinheiro, ter seu aplicativo embarcado nos 
nossos aparelhos e certificados no Instituto Nokia 
de Tecnologia. 

M&M —  E quanto aos telefones celulares como 
plataforma de publicidade? Como você analisa a 
evolução dessa modalidade de marketing?  
Bulla — O mobile marketing ainda é muito pouco 
explorado no Brasil. A cadeia de forma geral pre-
cisa ousar e ir além do cômodo e do óbvio, ou seja, 
criar estratégias que não esbarrem somente nas 
mensagens de texto. O SMS tem alta cobertura, 
é importante, mas é limitador e arcaico. A mídia 

interativa, porém, vai caminhar naturalmente no 
sentido da formatação de um plano de negócios 
e da padronização. O que se vê agora é que as 
pessoas estão querendo experimentar, e aquelas 
que experimentam estão aprendendo. O fato é 
que temos de olhar para os telefones celulares 
e dizer: eu respeito você — isso em razão do al-
cance e da personalidade neles embutidos. Para 
evoluir a médio prazo, ele tem de ser usado em 
favor do usuário sempre visando facilitar a vida 
das pessoas. O consumidor está receptivo e o bra-
sileiro, em particular, é muito ligado à tecnologia 
e às novidades. 

M&M — A crise econômica mundial está obrigando 
alguma revisão de metas?   
Bulla — Crise afeta todo mundo. A proporção é 
que depende da maneira como as empresas enca-
ram a situação com relação ao seu negócio. Claro 
que ela tende a afetar uma marca global como a 
Nokia, mas nossa obrigação é nos reinventarmos 
e contorná-la. A Nokia saiu de fabricante de galo-
chas para se tornar líder mundial em mobilidade, 

e isso prova nossa capacidade de transformação. 
Quanto ao Brasil, neste ano nossa operação foi se-
parada do restante da América Latina justamente 
porque somos um mercado muito diferente, e a 
Nokia é consciente da flexibilidade do brasileiro. 
Nós passamos por uma série de planos econô-
micos, temos uma história recente de ditadura 
e hoje damos show, por exemplo, em marketing 
digital. Crise é oportunidade, e nossa obrigação é 
criar impressão positiva através dela. Ainda não 
estamos revisando nossas metas. O que posso 
garantir é que não vamos cortar investimentos 
e manteremos nossa verba publicitária apenas 
dando a ela um direcionamento mais objetivo. 
Vemos uma série de oportunidades e potencial de 
crescimento no Brasil. Muitos investimentos ain-
da precisam ser feitos aqui e queremos aproveitar, 
por exemplo, a renovação da base de aparelhos 
necessária com a evolução da banda larga móvel 
no País. Não estamos aqui para brincar. Quere-
mos a liderança em conectividade e destaque no 
mercado convergente. 
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