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No sentido horário: TV da Samsung, iPod Shuffle e a Canon PowerShot A470Samsung, 
Cannon,Chris Medico estava preocupado com uma recessão quando, dias atrás, ele foi comprar 
uma câmera digital automática. Por isso ele passou pelo modelo da série G da Canon Inc., que 
custa em torno de US$ 500, e comprou uma Canon PowerShot A470 por US$ 129. 
 
Medico, um engenheiro farmacêutico da cidade de Efland, na Carolina do Norte, diz que, por 
causa da economia estremecida nos Estados Unidos e preocupação com desemprego, 
ultimamente tem sido mais cuidadoso com tudo o que compra. "Todo mundo tem aquele 
patamar a partir do qual começa a se sentir incomodado", diz ele. "Para mim, é US$ 200." 
 
Preocupados com os problemas econômicos e o aumento dos alimentos e da gasolina, 
consumidores americanos como Medico estão repensando seus planos de compra de 
eletrônicos - principalmente os mais caros, como TVs finas e aparelhos de DVD Blu-ray. Agora, 
alguns se concentram em eletrônicos mais baratos - tocadores de MP3, molduras de foto e 
câmeras fotográficas digitais - com preço abaixo de US$ 200. Analistas e fabricantes dizem 
que, como esses produtos têm preços mais camaradas e as pessoas os podem comprar sem 
pensar muito, são considerados de certa maneira à prova de recessão. 
 
"É dinheiro do qual as pessoas podem abrir mão (...) sem comprometer outras prioridades ou 
outras partes do seu estilo de vida", diz Susan Kevorkian, analista da IDC, empresa de 
pesquisa de mercado. 
 
Fabricantes e revendedores de eletrônicos perceberam essa tendência e estão expandindo 
suas linhas de produtos tecnológicos de baixo preço para atrair esses compradores frugais. A 
Canon, por exemplo, aumentou no começo do ano de dois para três o número de máquinas 
fotográficas que vendia por menos de US$ 200. O modelo de US$ 129 escolhido por Medico é o 
mais barato já vendido pela empresa. 
 
Embora os avanços tecnológicos geralmente baixem o preço dos eletrônicos com o passar do 
tempo, executivos do setor dizem que a atual ênfase em produtos de baixo custo é maior do 
que o rebaixamento normal. "Do jeito que o dólar está, uma câmera que custa menos de US$ 
200 realmente não é tão cara", diz Chuck Westfall, assessor técnico da Canon americana. 
"Essas compras já estão quase virando compras de impulso." 
 
E não são só as máquinas fotográficas. Robert Woodson III, que trabalha com cobranças 
médicas em Darby, Pensilvânia, estava pensando em comprar um iPod da Apple Inc., mas 
achou que era muito caro. Quando estava numa loja da rede varejista de eletrônicos 
RadioShack Corp., ele abriu a carteira para um MP3 SanDisk de US$ 90. "Provavelmente foi 
uma compra de impulso", diz ele.  
 
O fornecedor daquele aparelho, a SanDisk Corp., informa que agora tem oito tocadores de MP3 
que custam menos de US$ 150; no ano passado, tinha cinco. Ao mesmo tempo, a empresa 
está retirando do mercado aparelhos que custam mais de US$ 200. 
 
Entre suas ofertas mais recentes estão o Sansa Clip, um MP3 de US$ 40 com 1 gigabyte de 
memória, e o Sansa Fuze, de US$ 80, com 2 gigabytes. Por causa desse preço, a SanDisk 
pode vender os aparelhos em varejistas do mercado de massa e assim os expor mais a quem 
busca pechinchas.  
 
Mas as coisas não parecem tão cor-de-rosa no topo da cadeia alimentar desses pequenos 
aparelhos. Kurt Scherf, analista da firma de pesquisa de mercado Parks Associate, diz que uma 
de suas pesquisas sobre lares americanos com conexões de internet mostrou que 35% dos 
1.090 entrevistados que antes planejavam comprar uma TV de alta definição este ano vão 
adiar a compra, culpando a economia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2008, Empresas, p. B11. 


