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A Motorola destinará neste ano 30% de sua verba de marketing para iniciativas relacionadas à 
música. Depois de patrocinar os shows dos Rolling Stones e Jack Johnson no primeiro 
trimestre, a empresa promove em setembro o Motomix Art Music, evento que está duas vezes 
maior em 2006. Trata-se da quarta edição do festival, que agora vem com o conceito de 
interatividade e valorização de novos talentos entre os jovens.  
 
"Há uma nova geração, denominada C, que não quer receber um pacote criado. Ela espera ser 
co-participante das marcas e dos eventos que freqüenta e ainda ser reconhecida por isso", diz 
a diretora de marketing da Motorola, Claudia Colaferro. Foi justamente pensando neste target, 
que a companhia projetou o Motomix de 2006. Junto com artistas renomados, os trabalhos de 
arte e música de 20 jovens - selecionados por cinco curadores - serão apresentados durante os 
três dias do Motomix e transformados em conteúdo para celular. O evento ocorre entre 13 e 
16 de setembro, com mostra multimídia em museus de São Paulo e será finalizado com shows 
de 15 bandas e DJ.  
 
A empreitada começa a ser divulgada pela internet a partir de hoje. "Esse público transita e se 
comunicada pela web. A ferramenta permite um diálogo, a marca não está lá de forma 
passiva." Na segunda quinzena de junho, a ação de marketing ganhará força com a veiculação 
de chamadas na MTV, e posteriormente com anúncios em mídia de massa. A estratégia de 
comunicação irá além do evento. Depois de setembro, a Motorola terá programetes na MTV 
para buscar talentos para a edição de 2007.  
 
Neste ano, a Motorola fará parcerias com empresas, porém não determinou um formato de 
cotas de patrocínio. Cláudia explica que a empresa procura marcas que possam entrar de 
forma genuína no evento e que ajudem a trazer mais talentos e visibilidade. O festival de 2005 
foi o primeiro a ter patrocínio de marcas de consumo. Nas edições anteriores, tinha apenas o 
apoio das prefeituras onde os eventos foram realizados.  
 
O Motomix é parte de uma estratégia de experimentação da marca. Especialistas afirmam que 
esse tipo de iniciativa possibilita que clientes e potenciais consumidores tenham vivência com 
a marca, diferentemente do que ocorre na mídia tradicional, onde aparece de forma passiva.  
 
Paralelamente à Motorola, outras companhias deste segmento têm investido em festivais de 
música, como a TIM, Nokia e Claro. A música, aliás, é reconhecida por essas empresas como 
um importante canal de comunicação e aproximação com o disputado público jovem.  
 
Dados divulgados ontem pela empresa de pesquisa Gartner apontam que, mundialmente, a 
Motorola ampliou sua participação de mercado no primeiro trimestre, abocanhando uma fatia 
da Nokia - líder do setor com 34% - e aumentando a vantagem em relação à Samsung 
Electronics. A empresa foi auxiliada pelas vendas dos telefones Razr, Slvr e Ming, o que elevou 
sua participação para 20,3%. "No Brasil, queremos manter a liderança cada vez mais 
consolidada. Planejamos nos fortalecer em outros segmentos, além dos celulares sofisticados", 
finaliza a diretora, sem revelar números.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 
 


