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Produtos com tecnologia de ponta chegam ao varejo trazendo funções e recursos inéditos para 
conquistar um consumidor cada vez mais ávido por novidades 
 
 
 

 
 
 
Computadores de última geração com capacidade de armazenamento gigantesca, fogões e 
geladeiras que controlam automaticamente a temperatura, lavadoras que se autoprogramam, 
telefones celulares com acesso à internet e capacidade para enviar filmes e imagens. O mercado 
brasileiro nunca viveu uma safra tão grande de produtos com tecnologia agregada e à disposição 
do consumidor médio. Mesmo com a queda no rendimento das famílias na última década, os 
consumidores nunca tiveram tanto acesso a inovações tecnológicas como agora. De acordo com a 
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, cerca de 40% das residências 
possuem pelo menos um aparelho celular, 15% têm um computador, e 80% possuem aparelho de 
televisão.  
 
Para a indústria, esse novo perfil de consumidor – cada vez mais ávido por inovações – é o 
estímulo essencial para o lançamento de produtos que agregam mais tecnologia e impulsionam o 
consumo. O desejo por novidades é identificado pela área de marketing das indústrias através de 
pesquisas de mercado, que listam necessidades latentes a serem atendidas, além de 
oportunidades que os consumidores sequer desconfiam que podem ser exploradas. Foi assim que 
surgiram produtos que hoje já se inseriram no dia-a-dia das donas de casa, mas que antes de 
aparecerem nem sequer eram desejados.  
 
De acordo com Mário Fioreti, gerente geral de design da Multibrás, o marketing, o design e a 
tecnologia devem ser trabalhados juntos na concepção de novos conceitos. Do ponto de vista do 
design, o grande desafio é emocionar o consumidor, conferir sinais de traços culturais e regionais, 
e inseri-lo em um repertório familiar. Mas quando a inovação é completa, a grande "sacada" é 
oferecer algo impensado, mas que encante e emocione. Por outro lado, depois que a compra é 
realizada, o design e a tecnologia agregada adquirem uma função mais racional, na qual o 
produto que "prometeu" uma série de coisas pela emoção deve entregar de fato tudo aquilo que 
dele é esperado. "Na hora em que o consumidor ligar o forno ou fizer algo que ele não podia fazer 
no ponto-de-venda, não pode queimar a mão, tem que verificar se as panelas estão bem fixas na 
parte superior, etc. É assim com qualquer outro produto", diz Fioreti. 
 
Levando em conta todos esses detalhes, a Multibrás procurou dar um passo adiante nas funções 
já tradicionais de geladeiras, lavadoras e fogões com o desenvolvimento de sua nova linha de 
produtos com “Sexto Sentido”. Um exemplo das novas funções incorporadas pela linha Sexto 
Sentido está na lavadora de roupas, capaz de perceber detalhes que não são identificados pelas 
outras máquinas disponíveis no mercado. Munida de controle inteligente, a máquina dá início à 



lavagem na hora em que for programada e ainda calcula o nível de água de acordo com a 
quantidade de roupa. Possui também uma velocidade de centrifugação menor, impedindo a 
formação de vincos na roupa, facilitando na hora de passar. 
 
 
Revolução na cozinha 
 
Fogões e lavadoras da linha Sexto Sentido, da Multibrás, chegam às lojas com recursos como 
controle remoto e sensores inteligentesPara os fogões da linha Sexto Sentido, a opção foi pela 
união de tecnologia e design arrojado na categoria de quatro queimadores. Com controle 
inteligente da temperatura, de acordo com a abertura e o fechamento da porta, o fogão avisa 
quando o forno atingir a temperatura escolhida para o pré-aquecimento. O resultado final são 
alimentos mais saborosos, assados na hora certa. Um termostato mantém a temperatura interior 
no padrão desejado, mesmo que a porta seja aberta diversas vezes. Outro ponto importante é a 
segurança que a nova linha de fogões oferece. Todos os modelos possuem uma trava que evita 
que o gás seja acionado acidentalmente, especialmente por crianças, e um sistema de segurança 
corta o gás caso a chama se apague acidentalmente. A porta do forno também possui um vidro 
triplo, que garante uma temperatura externa muito mais baixa.  
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Além do lançamento da Multibrás, os consumidores de fogões terão ainda mais novidades este 
ano. A Electrolux acaba de entrar no mercado com uma inovação arrojada e de alto impacto 
tecnológico: o duplo forno. Batizada de Revolux, a nova linha possui dez modelos entre quatro e 
seis queimadores, com diferentes potências e tamanhos. Os modelos com duplo forno possuem 
controle independente de temperatura, e oferecem um benefício prático e até agora inédito, a 
utilização simultânea. Sem qualquer alteração no sabor dos alimentos, o forno ainda reduz o 
consumo de gás e pode ser usado em conjunto ou em separado.  
 
 

 

 
 
 
 
Com um lançamento publicitário e de marketing bastante incisivo, a nova linha Revolux é uma das 
apostas da Electrolux para sacudir o mercado. "Foram muitos estudos e pesquisas junto às 



consumidoras, pois precisávamos entender os problemas que elas enfrentavam no uso do fogão. 
Toda a nossa engenharia trabalhou com extrema rapidez e competência para entregar o produto 
em tempo recorde, daí um resultado de inovação e inédito que deve encantar a consumidora em 
todos os detalhes", observa Cesar Aymoré, diretor de marketing da empresa. 
 
Mas nem só as lavadoras e os fogões prometem revolucionar as tarefas domésticas. Os 
refrigeradores, tradicionais estrelas da cozinha moderna, também apresentam inovações 
impensadas para um passado recente. Com controle eletrônico externo, a nova linha da Multibrás 
mantém temperaturas estáveis sem variação, através de controles específicos. O modo Férias 
reduz o consumo de energia quando a casa estiver vazia por muito tempo, e o modo Festa resfria 
rapidamente as bebidas e os alimentos mesmo com a abertura constante da porta. Através do ar 
frio direcional, pode-se reduzir em até 50% o tempo de resfriamento de bebidas. E o limite para o 
uso desse verdadeiro ícone da vida doméstica parece estar longe de ser alcançado. Ainda não 
fabricada no Brasil, mas que em breve poderá estar disponível para a consumidora brasileira, a 
Screenfridge é uma geladeira com internet. De acordo com a fabricante mundial da novidade, a 
Electrolux, a geladeira poderá também sinalizar quando os produtos estiverem com o prazo de 
validade vencidos, além de sugerir idéias para o jantar. Similar a um refrigerador normal, é 
equipado com um microcomputador e uma tela touch-screen na porta, e pode servir também 
como TV e rádio. 
 
Imagem e som 
 
Mas se as inovações da linha branca estão mudando a maneira de a dona de casa se relacionar 
com a cozinha, entre os aparelhos de imagem e som essa revolução tecnológica aparece com 
mais ênfase e rapidez. Produtos como o iPod, da Apple, já são uma verdadeira coqueluche, 
principalmente entre os jovens consumidores. Uma espécie de walkman digital, que grava e 
reproduz músicas arquivadas em computador e copiadas da internet, o iPod está alavancando as 
vendas também de telefones celulares, softwares e microcomputadores. Já na segunda geração, 
possui uma bateria com duração de 18 horas e pode baixar uma biblioteca musical digital com 
apenas um clique. Com toda essa performance, o aparelhinho responsável por uma verdadeira 
revolução da música digital já vendeu mais de 10 milhões de unidades no mundo e está disponível 
para o consumidor brasileiro desde março.  
 
Seguindo a mesma trilha, a Philips acaba de lançar o seu micro- áudio jukebox, do tamanho de 
um cartão de crédito, que sintoniza rádio FM e pode armazenar 2 GB de arquivos, reproduzindo 
músicas em MP3 e WMA. O aparelho, que cabe na palma da mão, também pode transportar 
outros tipos de arquivo, como documentos do Microsoft Office de um PC para outro. Com 
acabamento em magnésio, o micro jukebox pesa apenas 93 g e pode ser carregado em uma 
corrente de pescoço ou em qualquer lugar. Na mesma linha, a Philips também lançou o Key011, 
audio, player digital com capacidade para armazenar 128 MB de arquivos, do tamanho de um 
chaveiro, com display de cristal líquido e totalmente à prova de choques.  
 

 
Os Players de MP3, um passo à frente na evolução do walkmen, são desejados por consumidores 

de todas as idades 
 

 



De acordo com o gerente de produto de áudio, home cinema, DVD e portáteis da Philips, Sérgio 
Baptista, o consumidor brasileiro está cada vez mais exigente no que tange a produtos que 
reúnam recursos, e que sejam compactos e fáceis de usar. Algo que pode ser resumido pelo D-
Snap, o tudo-em-um da Panasonic, que está provocando uma verdadeira febre no Japão e já 
começou a ser importado pela filial brasileira. Seguindo a tendência de aparelhos cada vez mais 
leves e pequenos, o D-Snap cabe no bolso da camisa e é fácil de manusear. Funciona como 
câmera digital, gravador, e reprodutor de arquivos de áudio MP3 e WMA. A câmera de vídeo grava 
no formato MPEG4 e com voz digital. Possui zoom digital de 4X e lente rotativa de 180º, que 
permite tirar foto do próprio fotógrafo. Com uma resolução de 2 megagapixel, com apenas 9 mm 
de espessura e pesando 57g, o D-Snap vem equipado com fone de ouvido com controle remoto, e 
tem base para conexão USB e cartão de memória SD de 8 MB.  
 
 

                                                 
 
A novidade da Sony no mercado de filmadoras é a linha DCR, capaz de gravar vídeos diretamente 
em DVDE se nos aparelhos de reprodução sonora a tecno-logia parece não ter limite, no quesito 
imagem, as inovações também não param. Com uma recente produção iniciada na Zona Franca 
de Manaus, a Sony está introduzindo no país as novíssimas filmadoras Handycam DVD, que 
gravam diretamente em CDs, que podem ser reproduzidos em computadores e aparelhos de DVD.  
 
O Brasil é um dos principais mercados de filmadoras para a Sony, líder mundial em áudio e vídeo, 
e essa fatia deve se ampliar com a chegada da nova linha, lançada na primeira quinzena de maio, 
uma novidade em nível mundial. "A linha DVD tem como diferencial a conveniência. Você pode 
gravar seus vídeos e assistir a eles diretamente em um aparelho de DVD, não sendo mais 
necessário conectar sua filmadora na TV através de cabos. Além disso, é muito mais fácil 
compartilhar seus vídeos, pois basta apenas levar o disco gravado e reproduzi-lo na casa de 
amigos e familiares, sem falar nas vantagens de fazer cópias do disco gravado e enviar para 
quem deseja", explica Ana Peretti, gerente de marketing das filmadoras da Sony Brasil. 
 
 

 
A novidade da Sony no mercado de filmadoras é a linha DCR, capaz de gravar vídeos diretamente 

em DVD 



Telefones inteligentes 
 
O SK65, novo modelo de celular da Siemens, tem funções de computador, como acesso em tempo 
real à caixa de entrada de e-mailsEm meio a tantas inovações, o promissor mercado de celulares 
no país não poderia ficar de fora. Uma pesquisa patrocinada pela Motorola do Brasil no ano 
passado apontou que o consumidor brasileiro troca de aparelho a cada 19 meses em média. Entre 
os jovens de 14 a 24 anos, a média cai para 13 meses. Para a indústria, o campo é fértil para 
novos lançamentos. Nos últimos anos o celular se transformou rapidamente de um simples 
telefone móvel para um aparelho multiuso, que agrega câmera fotográfica, vídeo e também 
internet – nos chamados smartphones, que integram celular e computador de mão em um só 
aparelho. A melhor notícia é que o preço desses aparelhos cai cada vez mais rápido, na mesma 
medida em que eles agregam novas tecnologias. 
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Lançado especialmente para o Dia dos Namorados, o K300 da Sony Ericsson é um belo exemplo. 
Agrega câmera de foto e vídeo, e aplicativos de entretenimento e trabalho. A câmera na 
horizontal permite fotos estáveis e centralizadas, enquanto o zoom digital de até 4 vezes permite 
fotos com maior distância. Munido do software QuickShare, envia vídeos, imagens e mensagens 
de texto, além de servir como álbum de fotos e vídeo. Possui um cartão de memória de 12 MB,o 
que permite o armazenamento de uma coleção de até 120 videoclipes de 10 segundos, um vídeo 
de 12 minutos ou 500 imagens VGA. Outro celular que deve superar as expectativas de venda é o 
SK65, da Siemens, que agrega funções de computador, como o acesso à caixa de entrada de e-
mails em tempo real. Com memória de 64 MB com possibilidade de expansão via cartão de 
memória, tem ainda aplicações em Java, tela de 132x176 pixel e 64 mil cores, além de uma 
agenda de endereços com capacidade para 2 mil entradas de memória de até 11MB.  
 
Áreas que até há bem pouco tempo não recebiam da indústria a mesma atenção que os 
eletrodomésticos ou eletroportáteis também estão na nova safra de produtos que agregam 
tecnologia de ponta. Assim são os produtos destinados a práticas esportivas que a Nike lançou 
recentemente no Brasil. Com tecnologia Nike Free, foram lançados os novos tênis que deixam o 
atleta com a sensação de estar correndo descalço, com a vantagem de conferir proteção e 
amortecimento, além de diminuir o risco de lesões e fortalecer a musculatura dos pés. Também 
de ponta, o tecido Nike Sphere React vai compor as novas camisetas, os calções e agasalhos nas 
variantes Dry, Cool e Pro. A tecnologia empregada permite que o tecido se abra assim que a 
atleta começa a transpirar, tornando-se tridimensional, reduzindo a aderência com a pele e 
permitindo a saída do suor. 
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