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Durante décadas, os marqueteiros da indústria automobi-
lística usaram o número de cavalos de potência do mo-
tor, a velocidade máxima do carro e uma infinidade de
dados que só os engenheiros entendem como armas de

sedução para conquistar o consumidor no momento da compra de
um automóvel. Mas, ultimamente, eles começaram a mudar a es-
tratégia de persuasão. No lugar das informações sobre os equipa-
mentos mecânicos, começam a despontar termos tecnológicos.
São eles: gigabyte, USB, memória RAM, decibéis, software...

De carona no crescimento do mercado
e na evolução dos veículos, as empresas
de tecnologia passaram a trabalhar no
chão de fábrica das montadoras com a
missão de transportar as soluções digi-
tais usadas no cotidiano para dentro
dos carros. A Microsoft, por exemplo,
desenvolveu um sistema interativo
para a Fiat, a Apple acelerou fundo ao
lado da Jaguar e a dinamarquesa Bang
& Olufsen, especializada no segmento
de áudio e vídeo para uso doméstico, se
associou com a Audi. "O mercado auto-
mobilístico é um ótimo canal para
levarmos nossa tecnologia
para o consumidor", analisa
Celso Winik, gerente-ge-
ral da divisão de mobi- '
lidade da Microsoft
no Brasil.

A empresa ame-
ricana desenvol-
veu o Blue&Me,
solução baseada na
plataforma Win-
dows Mobile, es-

pecialmente para o Fiat Punto, o mais
recente lançamento da Fiat. A tecno-
logia permite que o usuário con-
trole o telefone celular e o apare-
lho de MP3 por meio do comando
de voz. Para isso, as traquitanas de-
vem ser conectadas a uma entrada
USB dentro do porta-luvas do carro
ou possuir a tecnologia bluetooth,
que faz os equipamentos

interagirem sem necessidade de fios.
Mais: o sistema também possibilita que
os dados do aparelho, como os números
da agenda telefônica e as músicas do
MP3, sejam armazenados em um hard-
ware com 64 megas de memória insta-
lado no painel. Esse equipamento é fru-
to de oito anos de pesquisa da empresa
de Bill Gates. "Com esse sistema, lar-
gamos na frente", diz Carlos Henrique
Ferreira, assessor técnico da Fiat. "So-
mos os únicos a possuir esse sistema."
Estima-se que o Punto, modelo cujos
preços variam de R$ 37,9 mil a R$ 51,9
mil, venda em torno de duas a três mil
unidades por mês. Se a concor-
rência sentir que está per-
dendo mercado, logo
trará novida-
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