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Companhia japonesa começa a lançar produtos desenvolvidos especificamente para o país  
 
Nos últimos dois anos, uma mudança começou a ganhar fôlego na subsidiária brasileira da 
Sony. Acostumada a vender produtos para consumidores das classes A e B, a companhia 
passou a pesquisar os hábitos de consumo das classe C e D. No período, cerca de 50 
pesquisadores e engenheiros japoneses vieram ao país para estudar os gostos e o estilo de 
vida da chamada nova classe média brasileira. 
 
O interesse da companhia tem um motivo muito simples: assim como em outros segmentos da 
economia, os consumidores das classes C e D vão ganhar relevância cada vez maior nas 
compras de eletrônicos no país. Entre 2010 e 2014, a estimativa da Sony é de que a 
participação passe dos atuais 63% para 72% do mercado total. A fatia das classes mais 
abastadas, por sua vez, terá uma queda de 37% para 28% do total no período. 
 
Segundo Ryuji Tsutsui, presidente da Sony no Brasil, a estratégia de atuar com mais força na 
classe C não significa que a empresa fará cortes nos preços de seus produtos. "Não vale a 
pena reduzir o preço de uma vez para aumentar as vendas", disse o executivo, ontem, durante 
evento em São Paulo para apresentar o novo posicionamento da companhia e os produtos 
para 2011.  
 
De acordo com Carlos Paschoal, gerente de comunicação, marketing e inovação da Sony, a 
estratégia é usar as informações coletadas pelas pesquisas de campo para desenvolver 
produtos que atendam às demandas específicas dos consumidores da classe C. Entre os 
equipamentos desenvolvidos no Brasil, Paschoal citou aparelhos de som automotivo, 
equipamentos de som residencial e câmeras digitais, entre outros. "Hoje entendemos muito 
mais os desejos dos consumidores", disse. 
 
A mudança de posicionamento da Sony no país coincide com o período em que o japonês Ryuji 
Tsutsui está à frente da companhia. Nomeado em setembro de 2009 para substituir o também 
japonês Yasushi Kamo, Tsutsui sempre teve a classe C entre seus alvos principais. Em 
entrevista ao Valor na época, o executivo afirmou que a intenção da companhia era ser um 
objeto de desejo, uma espécie de símbolo da ascensão social dessa parcela da população. 
Quase dois anos depois, a estratégia de Tsutsui começa a ser colocada em prática. 
 
A Sony planeja lançar, em três meses, uma campanha de marketing que terá participação de 
Rodrigo Faro, apresentador do programa "O Melhor do Brasil" voltado à classe C. Os detalhes 
do projeto não foram revelados. Mas o contato com Faro é emblemático da mudança de 
posicionamento da fabricante japonesa: seu garoto-propaganda hoje é o jogador de futebol 
Kaká, que atua no Milan, da Itália. 
 
Segundo Tsutsui, o objetivo da companhia é chegar a 2013 com o triplo do tamanho que tinha 
no ano fiscal 2009 (encerrado em março). Em 2010, a companhia apresentou um crescimento 
de 65% no Brasil, mais que o dobro do mercado nacional de eletrônicos. De acordo com o 
executivo, a expansão também foi a mais rápida entre todos países onde a empresa atua no 
mundo. O desempenho elevou o Brasil da 13ª para a 8ª posição entre os principais mercados 
da Sony. "Tivemos uma queda [de desempenho no país] por conta da crise entre 2008 e 2009, 
mas apresentamos a retomada mais rápida em 2010", disse o executivo. 
 
Em 2011, a expectativa de Tsutsui é manter o ritmo acelerado de crescimento: enquanto as 
projeções da indústria nacional de eletrônicos são de uma expansão de 21%, a Sony pretende 
crescer 48%.  
 
Sem nenhum serviço on-line em funcionamento no Brasil, a Sony não sofreu prejuízos com os 
recentes ataques de hackers à redes PlayStation Network (PSN), de jogos, e Qriocity, de 
música. De acordo com Anderson Gracias, gerente da unidade de PlayStation no país, a PSN 



começará a funcionar por aqui bem antes do Dia das Crianças, com sistema de pagamento em 
moeda local e um catálogo extenso de jogos. 
 
Além da ampliação de seu público-alvo, o executivo afirmou que a empresa pretende explorar 
no país a integração entre suas marcas. O grupo Sony tem hoje 60 empresas que produzem 
desde videogames até filmes, como a versão do desenho animado "Smurfs", dos anos 80, que 
estreia em agosto. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jun. 2011, Empresas, p. B2. 


