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O Tigre e o Dragão: na disputa de mercado, fabricantes também aderem a coreografias marciais

Eletroeletrônicos

Por um novo olhar

Cristiane Barbieri | Por trás da guerra pela liderança das TVs de plasma e de LCD, está a conquista de todo o mercado

COMO ACONTECE em muitas empresas de
eletroeletrônicos, televisores e monitores
de computador decoram a recepção da
sede da Samsung, em São Paulo. No fim de
novembro, o filme exibido para os visitan-
tes era O Tigre e o Dragão, do diretor Ang
Lee. Dono de dois Oscars, é um filme de
belas imagens e lutas que lembram bailados
voadores. Seria a produção ideal para mos-
trar o desempenho e a qualidade dos tele-
visores de tela plana da marca recém-lança-
dos no País, se não fosse por um detalhe: O
Tigre e o Dragão é uma produção da Co-
lumbia Tristar, uma das empresas perten-
centes à concorrente Sony.

Pode ser mera distração dos executi-
vos da Samsung, que, involuntariamente,
estariam fazendo propaganda de uma de
suas maiores concorrentes. Mas pode, tam-
bém, ser uma estratégia de estar mais pró-
xima de um de seus alvos de ataque, desde
que lançaram a nova linha no Brasil, em
outubro. "Apesar de a Sony ser uma marca
consolidada, voltamos ao mercado de áu-
dio e vídeo num momento de mudança,
em que boa parte dos consumidores está

migrando para os modelos de tela plana",
diz José Roberto Campos, vice-presidente
executivo da Samsung. "É um mercado em
formação e estamos entrando para ser líde-
res já no próximo ano."

A Samsung não está poupando esfor-
ços para tanto. O visitante que esteve na
empresa cinco meses atrás e volta hoje di-
ficilmente a reconheceria. Retornar à área

de áudio e vídeo implicou reestruturar os
canais de distribuição. A empresa, que antes
lidava apenas com as operadoras de telefo-
nia, teve de buscar o varejo tradicional. Toda
a comunicação foi reestruturada. Se até o
fim da década de 90 a empresa vendia TVs
para consumo de massa, agora ela volta
com produtos de primeira linha e de deze-
nas de milhares de reais cada um.

Com o novo posicionamento, além de
mostrar ao consumidor sua chegada ao
mercado, a Samsung teve de convencê-los
de que tem preços competitivos e quali-
dade. "Nossa missão foi mostrar aos com-
pradores que a marca é tão boa ou melhor
que a Sony", diz Campos. Ao mesmo
tempo, o investimento de US$ 100 milhões,
em 2004, na construção de uma fábrica em
Campinas (SP) e na expansão da de Manaus
se consolidou, com a contratação de deze-
nas de funcionários. A receita no País saiu de
US$ 480 milhões, em 2003, para US$ 700
milhões este ano. Essa guinada incluiu trocas
em vários cargos estratégicos da empresa.
Diversos profissionais foram recrutados de
concorrentes, como Kodak, Lucent e, é
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claro, da própria Sony. "Nós não saímos de
empresas líderes se não fosse para construir
outra líder de mercado", desafia Campos.

As concorrentes, já estabelecidas e
em posições mais confortáveis, fazem o
estilo blasé. "Respeitamos os competido-
res, mas seguimos nossa estratégia inde-
pendentemente deles", afirma Minoru
Itaya, presidente da Sony do Brasil. A Phi-
lips tem discurso semelhante, mas sabe que
a concorrência será mais acirrada em 2005.
Como patrocinadora da Copa do Mundo
de 2006, prepara uma estratégia de marke-
ting bastante agressiva, principalmente para
televisores. Semp Toshiba, LG e Panasonic
também investem para mostrar tecnologia
diferenciada, preços atraentes e qualidade.

Comoditização das TVs
Por trás dessa disputa está a tentativa de sair
na frente dos concorrentes com produtos
de tecnologia inovadora e mais caros. "O
mercado de eletroeletrônicos está passando
por uma transformação", afirma Cláudio
Felisoni, coordenador-geral do Programa
de Administração de Varejo (Provar) da USP
e presidente da Fundação Instituto de Eco-
nomia (FIA-USP). "Os televisores transfor-
maram-se em commodities, num mercado
de margens cada vez mais estreitas: a alter-
nativa da indústria é se diferenciar nos mo-
delos de maior valor agregado."

Como poucos consumidores brasilei-
ros conseguem pagar até R$ 50 mil numa
TV, a disputa é por uma fatia mínima do
bolo. Mas que influencia na decisão de com-
pra do resto dos consumidores. A Philips
descobriu, numa pesquisa mundial, que os
compradores percebiam a Sony como uma
marca de mais qualidade, apesar de, se-
gundo a Philips, não haver nenhuma razão
técnica para isso. O motivo estava no fato de
a Philips não trabalhar com produtos top
de linha e de não ter uma comunicação que
ressaltasse suas inovações tecnológicas de
maneira tão agressiva quanto a concorrente
japonesa. A empresa mudou de estratégia e,
desde o início da década, coloca no mer-
cado produtos de ponta. Como resultado, a
percepção - e a intenção de compra - dos
consumidores mudou.

A Sony, mesmo sendo alvo preferencial
de ataque, continua nadando de braçada. A
empresa viu sua receita no Brasil crescer
40% entre janeiro e novembro deste ano e

o mesmo período de 2003, graças à en-
trada no mercado dos produtos Aiwa, das
TVs de 21 polegadas, dos DVDs e dos home
theaters. Sua previsão é fechar o ano fiscal,
em março de 2005, faturando R$ l bilhão
no País ou US$ 370 milhões, pelo câmbio
de dezembro. "Sabemos que no ano que
vem haverá novos competidores e que será
mais difícil ter os mesmos percentuais de
crescimento", diz Itaya. Mas a empresa tem
estratégias muitíssimo bem amarradas não
só para segurar os concorrentes como para
continuar mantendo o bom desempenho.

A primeira delas tem a ver com O Ti-
gre e o Dragão. Além de eletroeletrônicos,
a Sony hoje produz e vende música, filmes
e a tecnologia de ponta que isso envolve.
Para a empresa, é a fórmula fechada da
convergência digital, que este mercado en-
cara como o pote de ouro no final do arco-
íris. "A Sony oferece a experiência de entre-
tenimento digital completa", disseYasuhide
Yokota, presidente da Sony América Latina,
durante a conferência de imprensa que,
pela primeira vez, reuniu no México quase
100 jornalistas latino-americanos. A com-
panhia mostrou o que chama de Sony Ex-
perience, integração de tudo o que fabrica
como computadores Vaio, TVs Wega, vi-
deogames PlayStation, filmes Columbia
Tristar e uma grande lista de produtos.

Exatamente essa experiência está sendo
trazida para o Brasil, que já começou a ter
uma integração maior entre Sony Eletro-
nics, Sony Pictures, Sony Music e Sony
Ericsson. Outra decisão global deverá forta-
lecer ainda mais a marca no País. Pesquisa

feita em toda a América Latina constatou
que a Sony é a marca mais forte em países
como México, Venezuela e Colômbia. No
Brasil e na Argentina, entretanto, não tem o
mesmo desempenho. "Começaremos a tra-
balhar um novo tipo de comunicação no
Brasil, a partir de 2005", revelou Yokota.
Isso significa um plano extraordinário de
fortalecimento de marca entre 2005 e
2007, com sustentação pelos oito anos
consecutivos. Isso como verba adicional da
matriz, sem mexer com o que já é investido
hoje pela filial. O Tigre e o Dragão vai con-
tinuar dando trabalho.

Sony Experience, no México: convergência total






