
Parada de eletrônicos 2006: uma nova era de convergência e conveniência  
 
Mais uma vez o iPod reinou soberano em 2005 entre os presentes ao pé da árvore de Natal, 
principalmente por causa da tela de vídeo introduzida no modelo mais recente do célebre tocador 
de música. Com o início do ano novo, uma era de convergência há muito aguardada no setor de 
produtos tecnológicos eletroeletrônicos torna-se cada vez mais próxima, segundo professores da 
Wharton e analistas do segmento de tecnologia.  
 
Enquanto isso, celulares que reproduzem vídeo, handhelds que recebem e-mails, computadores 
equipados com programas que permitem fazer chamadas telefônicas — além de centenas de 
outros produtos que nos permitem vislumbrar como será o Natal do futuro — estavam à mostra 
na Feira de Eletroeletrônicos de Las Vegas na semana passada. Estiveram presentes ao evento as 
gigantes digitais Microsoft, Google, Yahoo e Intel, numa demonstração de interesse cada vez 
maior em expandir sua penetração não só no escritório, mas também na sala de estar do 
consumidor. “Essa idéia de compatibilidade generalizada me agrada imensamente, e deverá 
crescer em 2006”, prevê Peter Fader, professor de Marketing da Wharton.  
 
Os fabricantes estão começando a dar atenção àqueles consumidores que dispõem de 
equipamentos de tecnologia limitada, oferecendo-lhes sistemas que facilitam a comunicação entre 
aparelhos diferentes [...] É uma evolução natural”, diz Fader, acrescentando que os fabricantes de 
eletroeletrônicos e seus parceiros responsáveis pelo hardware e software digitais deverão 
continuar a oferecer padrões concorrentes. “Não se trata, porém, de uma disputa que nós, como 
consumidores, tenhamos de nos envolver.”  
 
De acordo com Tim Bajarin, analista chefe da consultoria Creative Strategies, do Vale do Silício, o 
advento da Internet veio inaugurar uma nova era no segmento de eletrônica em que “tudo está 
conectado. Os dispositivos estão conectados à Internet, ou um ao outro, por meio de redes dentro 
de casa. Falamos em convergência há não sei quantos anos, mas sem que percebêssemos, o que 
tornará a convergência possível é a conectividade”. 
 
A Internet tornou-se um meio poderoso de distribuição de mensagens de correio, imagens, texto 
e, mais recentemente, de vídeo, diz Bajarin, acrescentando que os fabricantes de produtos 
eletrônicos devem se concentrar agora nos três tipos de tela que mais ocupam a atenção do 
consumidor de vida digital: o computador pessoal, a TV e o telefone celular. Uma quarta tela, a do 
iPod, ou de outro tocador de mídia portátil, também vem crescendo em importância. Um 
fabricante de câmera digital, por exemplo, precisa saber como conectar o dispositivo a todas as 
três telas , diz. “Quando pensamos nessas três telas, temos de pensar nos produtos 
eletroeletrônicos como parte de um ecossistema digital mais amplo.”  
 
Marcas com identidades mais fortes 
 
A convergência é algo evidente no âmbito das grandes empresas de tecnologia que, no passado, 
concentravam-se em sistemas de negócios, mas que agora, cada vez mais, procuram atuar 
também no segmento de eletroeletrônicos e de entretenimento, observa Saikat Chaudhuri, 
professor de Administração da Wharton. 
 
O Google, mais conhecido como mecanismo de busca, declarou que tem planos de oferecer 
downloads de vídeo e de música. A fabricante de chips Intel firmou parceria com fornecedores de 
conteúdo de vídeo como parte de sua nova iniciativa de marketing   — denominada Viv   — com 
foco na digitalização do lar. A Microsoft anunciou o lançamento de um novo pacote de software de 
mídia, o Vista, tendo fechado um convênio com a MTV para abrir uma loja de música própria que 
concorrerá com a iTunes. 
 
A Apple, que bancou um evento de negócios à parte em São Francisco, mostrou um novo laptop, 
o MacBook Pro, com chips fornecidos por seu novo parceiro, a Intel. O laptop vem equipado com 



um software para filmes e show de slides, além de uma câmera embutida para videoconferência. 
Steve Jobs, CEO da Apple, disse que a empresa superou as estimativas de vendas do quarto 
trimestre em 1 bilhão de dólares. Graças principalmente à triplicação do volume de vendas do 
iPod, a Apple obteve receitas de 5,7 bilhões de dólares. 
 
“Existem grandes mercados de consumo a serem explorados, não apenas nos EUA, mas também 
na China, Índia e nas nações em desenvolvimento”, observa Chaudhuri. “Há, sem dúvida alguma, 
espaço para crescer nesse segmento. Mesmo com margens um pouco menores, é possível obter 
níveis elevados de lucros com base no volume. Esse é o objetivo das empresas.”  
 
Diferentemente do mais recente boom tecnológico, as empresas estão se voltando com carga 
total para suas áreas críticas de especialização, em vez de se diversificarem exageradamente, 
acrescenta Chaudhuri, observando que as empresas que optam por atuar no segmento de 
eletroeletrônicos desenvolvem um marketing e uma identidade de marca mais fortes do que 
tinham quando se dedicavam à clientela do setor de negócios. As parcerias de joint-venture são 
uma alternativa para as empresas que queiram se deslocar rapidamente para o mercado de 
consumo. “O comportamento dos capitalistas de risco reflete essas mudanças. Em vez de 
distribuir pequenos montantes em inúmeras empresas diferentes, esses investidores concentram-
se mais em suas estratégias investindo somas maiores.”  
 
Fader diz que a Apple marcou dois gols de placa em 2005 com a introdução do vídeo no iPod e 
com a explosão do podcasting. Embora o podcasting não tenha sido idéia da Apple, a empresa 
beneficiou-se da aura de marketing que emana da utilização do termo “pod” nessa forma de 
distribuição de informação. A Apple, porém, enfrenta agora um dilema de proporções razoáveis, 
na medida em que outras companhias procuram desenvolver concorrentes para o iPod. “A 
tecnologia de outras empresas está cada vez mais próxima da tecnologia da Apple. Há inclusive 
tocadores muito melhores, mas que provavelmente não passam a mesma imagem de 
sofisticação.” 
 
A ascensão do Google à hierarquia da tecnologia corporativa não dá sinais de desgaste, 
acrescenta Fader. “O Google continuará a nos maravilhar e a nos encantar como consumidores; 
também continuará a ameaçar e a instilar medo no âmago dos mais diferentes tipos de negócios. 
Todos sabem que tudo o que o Google faz, faz bem, e de modo surpreendente.”  
 
Contudo, a despeito do enorme interesse na tecnologia voltada para o consumidor, Fader observa 
que a sala de estar realmente digital não estará mais próxima de nós em 2006 do que esteve em 
2005. “A tecnologia existe, mas a questão é de ordem geracional. Será que meus filhos terão uma 
sala de estar digital? Sim, mas eu, não.”  
 
A palavra do momento 
 
As vendas por atacado no segmento de eletroeletrônicos deverão chegar a 135,4 bilhões de 
dólares em 2006, ante 122 bilhões do ano anterior, segundo dados da Associação de 
Eletroeletrônicos (CEA, na sigla em inglês).  
 
Michael Gartenberg, diretor de pesquisas da Jupiter Research, diz que o vídeo — aí compreendidos 
telefones celulares, TVs de alta definição e telas de plasma de 102 polegadas — dominou a feira 
eletrônica de Las Vegas. “O vídeo foi sem dúvida alguma a vedete do evento. Parece haver um 
interesse cada vez maior por esse segmento em 2006. O espaço da música também é cada vez 
maior, e há muita gente imaginando como fazer para conquistar fatias de mercado da Apple.”  
 
As vendas de aparelhos de TV digital nos EUA somarão 18 milhões de unidades e 23 bilhões de 
dólares em 2006, informa a CEA. Ao mesmo tempo, mais de 60% dos tocadores de MP3 contarão 
com recursos de vídeo, uma inovação que ajudou a impulsionar as vendas de tocadores de mídia 
em 200% em 2005, num total de 3 bilhões de dólares. 



De acordo com Gartenberg, a presença de altos executivos das empresas de computadores em 
Las Vegas, entre elas a Microsoft, Yahoo e Google, é sinal de que as companhias de tecnologia 
digital estão em busca de novas oportunidades no setor de aparelhos eletrônicos. “À medida que 
uma parte cada vez mais significativa da tecnologia se digitaliza, novos concorrentes entram em 
cena.” Contudo, todas essas empresas têm sua pauta de negócios própria e formatos tecnológicos 
que podem induzir o consumidor a um novo período de confusão, levando-o a adotar os novos 
produtos muito lentamente, adverte Gartenberg.  
 
Ele diz, por exemplo, que o Yahoo e o Google proporcionarão conteúdo protegido para reprodução 
no PC, mas que não poderá ser transferido para o iPod. “Em vez de um fluxo ininterrupto de 
conteúdo de um aparelho para o outro, o que se verá é um consumidor frustrado” Isto poderá 
fazer também com que o consumidor adquira toda a sua tecnologia de uma única fonte, o que 
pode ser uma vantagem para a Apple, diz Gartenberg. A Microsoft poderá também se beneficiar 
da incorporação do seu software em dispositivos de outros fabricantes, mas isso privaria sua 
marca de uma posição de maior visibilidade.  
 
A importância do design 
 
O feito da Apple, que fez do iPod um clássico da noite para o dia, deverá elevar o design à 
categoria de componente cada vez mais fundamental no desenvolvimento de produtos 
tecnológicos, avalia Sarah Kaplan, professora de Administração da Wharton. “A tendência de 
ênfase no design será de grande importância, não só porque as pessoas desejam possuir objetos 
sofisticados, mas porque o design se tornará uma parte intrínseca da tecnologia”, diz Kaplan.  
 
A estética está se tornando um elemento cada vez mais importante na sociedade, acrescenta a 
professora, salientando que a mistura de estilo e praticidade em aparelhos diversos já começa a 
penetrar a indústria da tecnologia. “Sempre achamos que a tecnologia fosse algo para nerds, uma 
coisa inacessível, mas o fato é que as tecnologias mais bem-sucedidas são aquelas de design mais 
arrojado, e não as que o tratam como algo subalterno.”  
 
A Apple, prossegue Kaplan, está obviamente na dianteira, porém outras empresas já começam a 
refletir seriamente sobre a questão. “Empresas como a Samsung se perguntam por que não 
conseguem criar designs que atendam às necessidades dos consumidores. Tecnologia não lhes 
falta, falta-lhes design, e elas estão convencidas de que é nesse ponto que estão falhando.”  
 
O desafio para os gerentes consistirá em criar organizações em que os profissionais de design e 
de tecnologia trabalhem em comum acordo, diz Kaplan. “De modo geral, o pessoal da área de 
tecnologia é muito diferente do pessoal da área de design. Sempre foi um desafio para qualquer 
empresa criar um expediente que permitisse uma maior cooperação entre esses profissionais. 
Agora, não se trata apenas de uma questão de companheirismo. Se não houver tal cooperação, a 
gerência se verá obrigada a interferir para resolver o problema.”  
 
Outra tendência forte será o desenvolvimento ininterrupto da nanotecnologia, acrescenta Kaplan. 
A professora prevê que embora a maior parte das aplicações comerciais deva ocorrer no futuro, 
pelo menos a imprensa começará a demonstrar um interesse maior por essa ciência. Talvez a 
mais avançada dentre as muitas inovações no campo da nanotecnologia seja o nanotubo de 
carbono, um tubo super-resistente de moléculas de carbono capaz de conduzir calor e eletricidade 
em níveis inéditos.  
 
Os pesquisadores estão buscando aplicações para os nanotubos de carbono na tecnologia 
empregada em computadores e em outros aparelhos, inclusive celulares. “Eles deverão acelerar 
de forma surpreendente o microprocessamento e aumentar de forma espetacular a armazenagem 
e a memória desses dispositivos”, assinala Kaplan. “Não agora, mas talvez daqui a 20 anos, fala-
se no desenvolvimento de um pequeno dispositivo de memória que permitiria armazenar todos os 
DVDs que alguém tivesse visto no decorrer de toda a vida.” 



 
  
 
Outro tema importante no âmbito da tecnologia nos próximos anos é o que Kaplan chama de 
fertilização cruzada. Ela prevê, por exemplo, uma integração cada vez maior entre sistemas de 
saúde e produtos como corações mecânicos, próteses de alta tecnologia e diagnósticos. A 
exemplo da integração entre design e tecnologia, os gerentes terão de fechar novas parcerias com 
cientistas de campos divergentes. Não será fácil, porém os gerentes já percebem a necessidade 
disso talvez como resultado do colapso financeiro que se abateu sobre o setor de tecnologia em 
2001, diz Kaplan. “Para conseguir financiamento, é preciso ter uma idéia realmente muito boa, e 
o único modo de se ter uma grande idéia é trabalhar em contato com várias disciplinas — e não 
apenas acrescentar algo ao que já existe.” 
 
De acordo com Eric Clemons, professor de Gestão de Operações e de Informações da Wharton, as 
novas tecnologias são, sob aspectos diversos, semelhantes a produtos antigos. O iPod, por 
exemplo, é semelhante ao Walkman da Sony, que executava uma porção de músicas gravadas 
em um CD. Outras mudanças são mais drásticas. “Portanto, o Walkman de hoje é o iPod; porém a 
grande mudança é que eu posso ter acesso a um podcast”, diz Clemons, acrescentando que novas 
tecnologias estão abrindo caminhos novos para a expressão criativa. “Não são os aparelhos; é a 
combinação de aparelhos e de interconexões [...] que torna” as coisas tão interessantes.  
 
A casa como centro de operações 
 
Steve Barnett, senior fellow da Wharton, diz que, no curto prazo, a tecnologia de consumo 
continuará a se desenvolver   ao longo de duas linhas: produtos de entretenimento doméstico, 
cujo objetivo será fazer do lar um verdadeiro ninho; e dispositivos conectados via banda larga e 
redes sem fio que “transformarão a casa em um centro de operações. De repente, o telefone 
tocará musica como o iPod, poderá tirar fotos, executará vídeos ou acessará a Internet. No fundo, 
o telefone está se tornando um instrumento universal”.  
 
O próximo grande mercado de consumo, prevê Barnett, será constituído por dispositivos 
controlados pela voz para utilização em carros. A geração dos baby boomers (americanos 
nascidos depois da Segunda Guerra Mundial) aquecerá o mercado de novas tecnologias pessoais 
usadas em diagnósticos, como verificação do colesterol, além de outros tipos de tratamento. No 
setor de entretenimento, a tecnologia permitirá ao espectador interagir com o conteúdo, 
acrescenta Barnett. Um exemplo disso já em andamento é a tele-imersão, que combina 
elementos da realidade virtual com som e vídeo para criar uma percepção de realidade alterada 
sem a utilização de óculos ou de fones de ouvido. “À medida que essa nova realidade virtual se 
tornar mais acessível, as pessoas se deixarão envolver mais intensamente por jogos, e a questão 
do real será algo bem aberto.”  
 
Bajarin, consultor da área de tecnologia, diz que o consumidor está praticamente a meio caminho 
de uma jornada tecnológica de 50 anos de duração, durante a qual os aparelhos analógicos vêm 
migrando para a era digital. A jornada começou em 1980, com o PC. Durante os primeiros 25 
anos, o desenvolvimento tecnológico preocupou-se principalmente com o local de trabalho. “Os 
próximos 25 anos se ocuparão, sobretudo, em levar a tecnologia digital às massas”, diz.  
 
Por volta de 1998, salienta Bajarin, houve um deslocamento da área corporativa para uma área 
mais pessoal com o aparecimento das primeiras câmeras e scanners digitais. “O que aconteceu foi 
que começamos a olhar o PC pensando não só em produtividade, mas também em criatividade.” 
 
Inicialmente, a Internet era utilizada especialmente para a troca de e-mails; depois, por volta de 
1997, tornou-se parte do vocabulário da população, observa Bajarin. Isso ocorreu no momento 
em que empresas como o eBay, Google, Yahoo e Excite passaram a usá-la como novo sistema de 



distribuição de conteúdo, serviços e mídia. “Agora, o PC está provocando mudanças novamente. 
Ele está se tornando o centro, ou a base, do nosso estilo pessoal de vida digitalizada.”  
 
O consumidor está levando a experiência do PC para a sala de estar através de conteúdos de 
entretenimento, para os bolsos das jaquetas equipadas com handhelds como o Treo smart phone. 
“Agora, e no decorrer dos próximos 25 anos, nós nos preocuparemos em resolver alguns 
problemas”, diz Bajarin. “Haverá altos e baixos; a verdade, porém, é que vivemos durante séculos 
em um mundo analógico. O fato de que em 50 anos o planeta estará digitalizado é sem dúvida 
alguma surpreendente.” 
 
Fonte: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 31 jan. 2006.  


