


crescimento do poder de consu
mo das classes C e D e o maior 
acesso a internet e conteúdos 
interativos provocaram uma 
verdadeira transformação nas 

empresas de eletroeletrônicos. Poucas indús
trias mudaram tanto nos últimos dez anos no 
Brasil. Loucos por novidades, os novos con
sumidores deixaram de lado a exigência por 
durabilidade e começaram a buscar design 
e praticidade. O resultado: uma empresa de 
celular lança entre 100 e 200 aparelhos no
vos a cada ano. 

A realidade para os produtores de TV e 
aparelhos de som não é muito diferente. 
Além de ser obrigada a aumentar a linha de 
produção, essa indústria busca, principal
mente, desenvolver produtos mais integra
dos às mídias interativas. Atualmente, como 
computadores e celulares gravam e execu
tam arquivos de áudio e vídeo, TVs já con
tam com acesso à internet e os equipamentos 
de áudio já podem ser ligados diretamente à 
web para a recepção e disponibilização onli
ne de conteúdos em MP3. 

Ao contrário do que muitas pessoas pen-

sam, essa inserção no processo de conver
gência dos meios tradicionais e o universo da 
interatividade não é reflexo de queda na ven
da dos eletroeletrônicos mais tradicionais. 
A venda de TVs, por exemplo - obviamente 
beneficiada pela Copa do M u n d o , registra
rá em 2010 significativa expansão. De acor
do com projeções da Eletros, serão vendidos 
neste ano no Brasil aproximadamente 11,5 
milhões de televisores, quantia 20% supe
rior àquela registrada em 2009 (9,6 milhões 
de aparelhos). Em março, pela primeira vez 
no Brasil, a venda de televisores de tela plana 
ultrapassou a de aparelhos de tubo. Um mer
cado, que há poucos anos começou a investir 
em novas tecnologias como plasma, LCD, 
L E D , e agora 3D. 

A necessidade de posicionamento diante 
dessa evolução e às novas funcionalidades e 
modalidades de relacionamento exigem da 
indústria de equipamentos eletroeletrônicos 
esforço muito maior de desenvolvimento de 
produtos e lançamentos: apenas no segmen
to de TVs de tela fina, mostram estudos do 
instituto GfK, o número de modelos disponí
veis passou de 310 no primeiro quadrimestre 

"Antes de comprar os consumidores 
se informam em redes sociais. 
Precisamos estar prontos para 
responder a essas perguntas" 
- Cristiana Agostini, gerente geral de digital marketing da LG 

de 2009 para 457 no mesmo período deste 
ano. Os aparelhos de som passaram de 426 
para 466 modelos e as câmeras digitais de 
523 para 631. 

Gisele Pougy, diretora de negócios da GfK, 
lembra que hoje existe maior volume de lan
çamentos nos mercados relacionados a todos 
os produtos focados em tecnologia. "E nesse 
mercado as TVs de tela fina compõem a bola 
da vez, daí a grande quantidade de lança
mentos nesse segmento." E complementa: 
"No ano passado, os modelos de TV mais 
avançados eram Full HD, agora a posição top 
cabe aos aparelhos com tecnologia LED." 
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No Brasil - comparativamente a outros 
p a í s e s , esse movimento de lançamentos e 
apresentação de novidades em eletroeletrô-
nicos pode ser ainda mais acelerado, pon
dera Carlos Werner, diretor de marketing 
corporativo da Samsung. Principalmente, 
porque o mercado nacional desse gênero de 
equipamentos é ainda menos maduro. "Além 
disso, atualmente há aqui um grande aque
cimento da demanda", complementa. 

EVOLUÇÃO TAMBÉM NA 
COMUNICAÇÃO DIGITAL 
Assim como os próprios produtos, também a 
comunicação da indústria de eletroeletrôni-
cos está hoje intimamente associada às pos
sibilidades da tecnologia digital. E há pelo 
menos um grande motivo para essa vincu
lação: "Atualmente, praticamente 100% das 
pessoas que compram tais produtos - sejam 
elas das classes A, B ou C, fazem antes uma 
busca prévia na internet, chegam às lojas já 
com as informações referentes a característi
cas e preços", conta Christian Haak, gerente 
de marketing no Brasil da AOC (fabricantes 
de televisores, monitores e computadores). 

Atualmente, a presença da AOC nas mídias 
digitais inclui investimento em sistemas de 
buscas e em comparadores de preços, pre
sença em redes digitais e monitoramento 
desses ambientes, e desenvolvimento do 
próprio site. Na opinião de Haak, essas mí

dias podem contribuir decisivamente para 
ajudar o consumidor a situar-se no atual 
contexto de rápidas mudanças na tecnologia. 
"Esse consumidor nem sequer chegou a sa
ber direito o que é Ful l HD e agora já sur
ge a TV 3D, daí a necessidade de informá-lo 
bem", observa. 

Essa necessidade de informação é uma das 
principais premissas do projeto de lançamen
to dos televisores 3D da Sony, que em março 
último lançou um site especificamente dedi
cado a essa tecnologia na etapa final da últi
ma edição do reality show Big Brother Brasil. 

Além desse site, o projeto de comunicação 
dos televisores 3D da Sony - cuja pré-venda 
teve início no mês passado, incluiu também 
a demonstração dessa tecnologia em enor
mes telões digitais que exibiriam os jogos da 
última Copa do Mundo (um deles instalado 
na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro). 
Para associar-se ainda mais à Copa - evento 
do qual é co t i s t a , a empresa tornou-se ain
da patrocinadora do canal Palpita Brasil, de
senvolvido no YouTube por Google e ESPN. 

Além do trabalho de marca e divulgação 
de produtos e tecnologias, a presença da 

"Hoje, as pessoas 
pesquisam antes 
na web e já 
chegam às lojas 
com informações 
de características 
e preços dos 
produtos" 
- Christian Haak, gerente de 
marketing no Brasil da AOC 
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Sony nas mídias digitais abrange ainda co
mércio eletrônico para o consumidor final 
(o site brasileiro é hoje o terceiro com maior 
vendagem da empresa em âmbito mundial). 
"Não mantemos esse site para concorrer com 
o varejo, e sim para adquirirmos o expertise 
do comportamento de compra online", res
salva Lucio Pereira, gerente de comunicação 
e propaganda da Sony Brasil. 

A Samsung não vende diretamente para 
o consumidor, mas também busca gerar 
negócios no ambiente digital; por exemplo, 
através de ações nos sites dos parceiros de 
varejo. Já o trabalho dessa marca nas mídias 
digitais, diz o gerente de marketing digital 

Rodrigo Moretz, apoia-se em três pilares: 
mídia, redes sociais e CRM. "Na mídia digi
tal, expomos nossa marca de maneira cons
tante e forte, buscando sempre intervenções 
de impacto", detalha Rodrigo. 

Segundo ele, o atual volume de ações em 
mídias digitais da Samsung requer o traba
lho de três agências: Digitas - globalmen
te alinhada com a marca - Leo Burnett, e 
Cheil (antes house internacional da empre
sa, agora posicionada como agência). Já sua 
presença nas redes sociais cabe à Edelman, 
responsável também por sua atividade de 
relações públicas. "Nosso trabalho em redes 
é relativamente novo, começou em meados 

do ano passado, mas nas principais já temos 
presença oficial, e procuramos sempre aten
der às demandas do público, não deixá-lo 
sem respostas", conta Rodrigo. 

PATAMARES DE VERBAS 
Fabricantes de eletroeletrônicos aproveitam 
as mídias digitais também como campo de 
observação das percepções e informações 
provenientes do público. Afinal, "antes de 
comprar novos aparelhos os consumidores 
hoje se informam em redes sociais, em es
paços como o Yahoo Respostas, nos blogs das 
empresas", lembra Cristiana Agostini, ge
rente geral de digital marketing da LG. "Pre
cisamos estar prontos para perceber essas 
perguntas, e responder aos consumidores", 
ela complementa. 

Entre as ações digitais realizadas no ano 
passado por sua empresa, Cristiana cita o pro
jeto de lançamento da linha Live Borderless, 
que entre outros itens incluía pílulas com ex
plicações relativas aos aparelhos acessáveis 
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"O mais interessante das mídias 
digitais é justamente a capacidade 
de gerar interatividade, levar 
entretenimento" 
- Alessandra Cosme, gerente de marketing da Imaging Olympus 

através das operações de 
comércio eletrônico. "Foi 
uma ação interessante 
para nós e para as ope
rações de e-commerce, 
que elogiaram bastante a 
ação", ela enfatiza. 

Já na campanha dedi
cada à linha de TVs com 
conexão para acesso à in
ternet Infinita - lançada 
em maio ú l t i m o , a LG 
imprimiu um acentuado 
tom explicativo. "Esse 
tipo de produto exige 
muita informação, e cria
mos bastante conteúdo 
para ele", diz Cristiana. 

Na Samsung, conta Rodrigo, além das 
ações de mídia e redes sociais, o marketing 
digital inclui também uma estratégia de 
CRM hoje fundamentada em um cadastro 
composto por mais de 2,5 milhões nomes, 
dos quais quase 700 mil com e-mails válidos. 
Esse trabalho inclui o envio de newsletters 
mensais e algumas comunicações quinze
nais mais comerciais, e há cerca de um mês 
recebeu o reforço da agência Fábrica (era an
tes desenvolvido internamente). "Neste ano 
pretendemos elevar nossas ações de CRM 
a um novo patamar, oferecendo ao público, 
visando fidelizá-lo, além de informações 
também benefícios mais tangíveis", destaca 
Rodrigo. Segundo ele, a participação dos ca
nais digitais na verba de mídia da Samsung 
chega atualmente a 20%. 

Também Sony aloca atualmente em mí
dias digitais cerca de 20% de sua verba de 
comunicação (a agência da marca é a Lov, 
do grupo OON). Mas em algumas categorias 
de produtos esse índice é ainda maior: "Por 
exemplo, em handcams, cujo público está 

muito ligado na web", especifica Lucio. "Som 
automotivo também tem comunicação di
gital muito forte, até porque existem comu
nidades e sites especificamente dedicados a 
esses equipamentos", ele acrescenta. 

AGILIDADE E IMPULSO 
O processo de convergência que já possibi
lita o acesso via computadores ao conteúdo 
televisivo não deve significar a gradual ex
tinção do mercado dos aparelhos de TV. Pelo 
contrário, pode até beneficiá-lo: "Provavel
mente, boa parte da convergência se dará em 
uma tela grande de TV", prevê Christian, da 
AOC. Além disso, ele prossegue, esse merca
do colhe hoje dividendos decorrentes de de
mandas antes inexistentes; por exemplo, dos 
receptores portáteis para sinal de TV digital 
(recentemente, a própria AOC inaugurou no 
Brasil uma linha de produção de televisores 
de 3,5 polegadas). 

Brevemente - provavelmente ainda neste 
mês de j u l h o , a AOC também lançará sua 
própria rede social, através da qual a marca 

e seus diversos produtos buscarão estreitar o 
relacionamento com os consumidores. Atu
almente, diz Christian, "as mídias digitais 
compõem a segunda maior destinação das 
verbas de comunicação da empresa: a pri
meira é o ponto de venda", ele acrescenta. 

E, embora já significativos, os valores de
dicados aos meios interativos pelas marcas 
de eletroeletrônicos podem crescer ainda 
mais. "A cada dia, eles oferecem mais pos
sibilidades de interação", justifica Lucio, da 
Sony. Ele cita como ferramenta, cujo espaço 
no conjunto da comunicação digital desse 
setor deve ser ampliado, a modelagem 3D, 
capaz de permitir ao público visualizar os 
diversos ângulos dos aparelhos. 

Já Rodrigo, da Samsung, prevê o aumento 
da busca por parcerias capazes de agregar 
mais conteúdos de web aos aparelhos de TV 
capazes de acessá-los. "Temos já aparelhos 
com widgets de Terra, Apontador, Cyber-
cook, e estamos conversando com provedo
res como Globo.com e Info", ele detalha. Na 
opinião de Rodrigo, essa integração entre 
conteúdos online e televisivo deverá aprofun
dar-se bastante: "Cada vez menos o televisor 
é um equipamento consumido de forma pas
siva, e com a tela grande aumenta ainda mais 
a sinergia entre esse meio e a web." 

E Cristiana, da LC, crê em expansão do 
uso dos meios digitais como canais de aten
dimento ao consumidor: "Pessoas de todas 
as classes, e de todas as idades, já usam a in
ternet para interagir com as empresas, pedir 
informações, esclarecer dúvidas." Para ela, 

http://Globo.com
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esses meios têm papel extremamente rele
vante nesse mercado no qual é fundamental 
inovar, apresentar novidades, acompanhar 
a evolução tecnológica: "A mídia digital é a 
mais apta ao acompanhamento dessa atual 
agilidade", justifica Cristiana. 

Agilidade, aliás, de certa forma passível de 
ser imaginada a partir de uma analogia com 
o mercado de celulares, em que aproximada
mente um terço do público jovem - ou mes
mo daqueles com idade até 39 a n o s , pensa 
em trocar de aparelho nos próximos três 
meses mesmo possuindo seu atual aparelho 
há no máximo um ano. "Esse exemplo de ra
pidez de troca devido à evolução da tecnolo
gia talvez se estenda para outros produtos", 
pondera Daina Ruttul, diretora nacional da 
Ipsos Marplan. 

E, através de alguns números do estudo 
Target Index Group, do Ibope, pode-se ago
ra conceber o consumo de eletroeletrônicos 
não mais como fruto exclusivos de longos e 
elaborados processos de ponderação, simila
res àqueles associados às decisões relativas a 
investimentos mais significativos. Em 2008, 
revela esse estudo, 6% dos brasileiros mos
travam interesse na compra de uma nova 
TV, mas em 2009 o índice de quem realmente 
adquiriu esse aparelho chegou a 9%. "Já há 
um componente de impulso nessa compra", 
analisa Juliana Fawaia, gerente de inteligên-

cia de mercado do Ibope Mídia. 

FOTOS DIGITAIS 
No mercado de câmeras fotográficas, em pou
co mais de dez anos a tecnologia digital levou 
da predominância absoluta à quase total ex
tinção - ao menos no segmento do consumo 
mass ivo , os negócios baseados em filmes e 
películas. Nomes bastante tradicionais dessa 
indústria, como Olympus, Cannon e Kodak, 
agora produzem apenas câmeras digitais (há 
exceções em nichos como fotografia subaquá
tica e equipamentos descartáveis). 

Obviamente, esses impactos no processo 
de desenvolvimento de produtos se refletem 
em sua comunicação: a Olympus, por exem-

"Expomos a 
marca de forma 
constante e 
forte, buscando 
intervenções de 
impacto" 
- Rodrigo Moretz, gerente 
digital da Samsung 

plo, "acredita bastante em mídias digitais, 
até porque o jovem é um dos focos da mar
ca", conta Alessandra Cosme, gerente de ma
rketing da divisão Imaging da Olympus. 

Desde 2008, a Olympus já implementou 
pelo menos três projetos mais elaborados de 
comunicação digital; entre eles, uma ação 
inspirada no jogo infantil Cara a Cara - nes
se caso, rebatizado como Foto a Foto -, e 
outra dedicada à troca de presentes virtuais 
natalinos entre amigos secretos. Alguns des
ses projetos tinham também componentes 
presenciais - como eventos -, e todos apre
sentavam características lúdicas e propostas 
de engajamento. "O mais interessante das 
mídias digitais é justamente a capacidade de 
gerar interatividade, levar entretenimento", 
explica Alessandra. 

Atendida em sua comunicação digital pela 
Sinc, a Olympus elevará neste ano a partici
pação das mídias digitais em sua verba de 
comunicação - 10% em 2 0 0 9 , para apro
ximadamente 20%. Essas mídias, afirma 
Alessandra, têm papel importante em um 
contexto no qual há necessidade de apresen
tar mais novidades e lançamentos (a própria 
Olympus atualmente lança uma nova linha 
de câmeras praticamente a cada seis meses): 
"Elas dão mais agilidade para testarmos 
possibilidades, para corrigirmos coisas que 
não vão bem." 
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