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O Dia das Mães é, tradicionalmente, uma das datas mais importantes para o mercado de 
celulares. No ano passado, inclusive, superou o Natal em vendas. Por isso, a data foi escolhida 
pela Motorola para mostrar a nova linha de celulares MotoRAZR V3 (aparelhos com design 
ultrafino, com flip), na cor rosa.  
 
"A data é uma boa oportunidade para divulgarmos o V3 em dois tons de rosa, nas tecnologias 
CDMA (Vivo) e GSM (Oi, Tim e Claro). A campanha faz uma brincadeira com a rosa, presente 
que as mães costumam receber, e a tecnologia do celular, traduzida de forma leve e 
feminina", diz a diretora de marketing de produtos móveis da empresa, Claudia Colaferro.  
 
"Neste Dia das Mães, queremos mostrar que pensamos nas mulheres com carinho especial ao 
oferecer um aparelho com design icônico e cores que combinam com o estilo e a personalidade 
de cada uma delas", completa a executiva da Motorola.  
 
Há apenas nove meses nesta companhia, Claudia, ex-Coca-Cola, afirma que é um desafio 
ocupar espaço no concorrido mercado de celulares. "Para alavancar as vendas, fazemos 
associações com datas ou temas. Além disso, nosso diferencial na disputa com os concorrentes 
é o design de nossos aparelhos, com tamanhos, formatos e espessuras diferentes, uma vez 
que a compra do celular pelo brasileiro tem como primeiro impulso o design. Inovação é nossa 
palavra de ordem", diz a diretora de marketing. Claudia acrescentou que só neste ano está 
programado o lançamento de 42 modelos.  
 
A campanha MotoRose, que será veiculada até o dia 14, foi criada pela Ogilvy especialmente 
para o mercado brasileiro, mas será usada também em vários países da América Latina. 
Formatada pelo VP nacional de criação Marcelo Pires e pelos diretores de criação Virgilio Neves 
e Ricardo Ribeiro, o anúncio de mídia impressa tem duas versões com os tons dos novos 
aparelhos cor-de-rosa da Motorola, que mostram os MotoRAZRs V3 no miolo de rosas feitas 
em papel crepom desabrochadas.  
 
Com o slogan ‘No Dia das Mães, dê rosa’, as peças serão veiculadas nas principais revistas do 
País, na internet e em mídia exterior das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Belo Horizonte e Curitiba. Já o filme, também criado pela Ogilvy Brasil e com veiculação em TV 
aberta e paga, apresenta uma caixa de presente que se abre, mostrando no interior uma rosa 
em papel crepom, que ao desabrochar, revela o celular.  
 
A Motorola não divulga o investimento na campanha, mas de acordo com Claudia Colaferro, 
desde 1995, a Motorola já fez investimentos globais da ordem de US$ 500 milhões. Quanto às 
recentes denúncias de que alguns aparelhos da Motorola teriam explodido, a diretora de 
marketing afirma que são casos isolados e provocados pelo uso de acessórios piratas. Claudia 
garante que as ocorrências não arranharam a imagem, nem as vendas da Motorola, que 
apenas intensificou as ações de conscientização dos usuários quanto ao uso dos aparelhos.  
 
kicker: Anúncio de mídia impressa tem duas versões com tons dos novos aparelhos da 
fabricante, que são apresentados numa rosa.  



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 e 30 abr. e 1 e 2 maio 2006, Comunicação, p. 
C-7. 


