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Fabricantes disputam as preferências dos brasileiros. 
 
No ano que promete trazer uma nova era para o consumo de celulares no Brasil, as fabricantes de 
aparelhos partem para a disputa para ver quem descobre primeiro o que pesa no gosto do 
brasileiro na hora de trocar de aparelho - já que, segundo a indústria, a partir deste ano, pela 
primeira vez, a maior fatia da venda de celulares não será para atender novos assinantes e, sim, 
para que o cliente renove o seu atual modelo. A disputa poderá ser vista, a partir de hoje, nos 
corredores da Telexpo 2006, em São Paulo. 
 
Ciente de que o usuário é mais exigente na hora da troca do que quando compra o primeiro 
aparelho, as fabricantes estão atentos às peculiaridades do consumidor brasileiro. Uma delas é a 
preferência pelo celular tipo que se abre como uma concha. "É uma preferência nacional", diz 
Silvio Stagni, vice-presidente da Sony Ericsson no país. A música é outro atributo que pesa muito 
na escolha dos brasileiros. "Ainda não se chegou a ponto de usar o celular como um rádio portátil 
ou um iPod, mas todos querem poder personalizar a campainha do aparelho. Por isso, ter MP3 é 
importante", acrescenta Stagni. 
 
De olho nessas preferências, a Sony Ericsson vai lançar este ano dois novos modelos da família 
Walkman - lançada no ano passado para associar o celular à música. Um dos modelos é tipo 
concha e o outro tem 4 GB, ou o suficiente para guardar 4 mil canções. 
 
A empresa tem como meta "ser a mais inovadora do mercado" e, para isso, ela conta com o 
barateamento da tecnologia para incluir novos recursos mesmo nos modelos mais baratos. "A 
empresa tem de ser inovadora em todas as faixas de preço", afirma Stagni. 
 
Ainda que concorde que a música é uma prioridade, a Motorola acredita que o design do aparelho 
é o que atrai o brasileiro em primeiro lugar. "O celular já faz parte do vestir" e, por isso, o design 
é tão importante, explica Claudia Colaferro, diretora de marketing da Motorola Brasil. 
 
Segundo ela, o apelo do visual do celular é tão grande que muitas vezes o consumidor não chega 
a usar todos os recursos do modelo porque o que impulsionou sua compra foi mesmo o design. 
Nesse quesito, conta tanto o tamanho, cada vez menor, como a espessura, cada vez mais fina, 
além da cor e de recursos como tela colorida e o teclado mais agradável de usar. 
 
Uma das novidades em design que a Motorola traz ao país este ano é um aparelho no formato 
"seixo" (pedra arredondada), macio ao toque e cuja tampa se abre automaticamente, a um 
simples toque. Tela sensível ao toque também está presente nos lançamentos da Sony Ericsson 
para este ano. 
 
Dante Iacovone, vice-presidente da Gradiente, diz que a companhia nacional aposta na "venda 
mais qualificada" não só porque o consumidor está mais exigente, mas porque as operadoras 
devem centrar seus esforços no cliente de maior renda, para recuperar as margens perdidas nos 
anos de crescimento mais acelerado. 
 
Além de concordar que o modelo "concha" é a preferência nacional, a Gradiente prepara também 
o lançamento de um modelo do tipo "slider" - aquele cuja tampa desliza para abrir. "É um 
mercado novo que precisa ser testado, não dá para deixar de ter", afirma. 
 
 
A companhia não tem planos para o padrão CDMA, usado no Brasil apenas pela Vivo. Em GSM, 
por outro lado, ela prepara 12 lançamentos e, apesar de manter os modelos mais simples, vai 
centrar esforços nos de tela colorida com câmeras e mais recursos. 



 
"O mercado está mais maduro", afirma Fiore Mangone, gerente de produtos da Nokia, que vê 
como tendência o celular se transformar "em um verdadeiro canivete suíço", cada vez com mais 
funções. 
 
Ele concorda que design é um grande apelo ao brasileiro, mas diz que o preço também conta 
muito. O cliente pesa não só o mais barato, como na aquisição do primeiro celular, mas o 
custo/benefício dos recursos incluídos no novo aparelho. Por isso, pode optar por um modelo que 
custe um pouco mais caro, mas que tenha, por exemplo, uma câmera com melhor resolução ou 
uma capacidade de armazenamento maior de dados. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


