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Marketing

● Mais barato
A versão mais barata do e-reader
Kindle custa US$ 69 nos Estados
Unidos, abaixo dos US$ 99 cobra-
dos pelo Nook mais simples, da
concorrente Barnes & Noble

● Mais branco
O Kindle Paperwhite (D), que usa
a tecnologia de tinta eletrônica,
tem tela com 62% mais pixels
que a versão anterior e 25% mais
contraste

● Alta resolução
Para competir com o iPad, o
Kindle Fire tem uma versão
com conexão via celular de
quarta geração (4G) e tela de
alta resolução de 8,9 polegadas

Marina Gazzoni

O Itaú Unibanco aca-
ba de lançar sua pri-
meira campanha
institucional nos

países da América Latina. O
reforço da marca no exterior
faz parte da estratégia de in-
ternacionalização do banco.
Além do Brasil, o Itaú está pre-
sente como banco de varejo
no Chile, Uruguai, Paraguai e
Argentina.

O banco levou um ano para
preparar a campanha. “Tínha-
mos um posicionamento dife-
rente da marca em cada país e
precisávamos encontrar uma
campanha que tivesse aderên-

cia em todos eles”, disse a direto-
ra de marketing institucional do
Itaú, Andréa Pinotti. No Para-
guai, por exemplo, o banco é lí-
der no varejo. Já no Chile, tem
mais clientes de alta renda.

As diferenças se justificam por-
que cada operação internacional
do Itaú tem uma origem distin-
ta. A mais antiga delas, na Argen-
tina, começou com a abertura de
uma agência em 1994 e foi refor-
çada com a aquisição do Banco
Del Buen Ayre, em 1998. As filiais
do Chile e do Uruguai vieram
com a compra dos ativos do
Bank Boston, em 2006, e, no Pa-
raguai, da fusão com o Uniban-
co, em 2008.

“Só agora, depois de uma fase

de integração, que incluiu a ava-
liação de ativos, governança e de-
finições de marca, é que pude-
mos trabalhar a marca institucio-
nalmente nesses países”, disse
Andréa.

Multicultural. Para conseguir
falar com todos os países, o Itaú
apostou em uma produção multi-
cultural. A agência DPZ, respon-
sável pelas campanhas do banco
no Brasil, visitou cerca de 20 pro-
dutoras latinas até escolher um
parceiro para a campanha.

O filme para TV foi gravado no
Chile, com um diretor uruguaio.
“Queríamos entregar uma men-
sagem alinhada com a comunica-
ção no Brasil, mas respeitando a
linguagem de cada país”, disse o
diretor de atendimento da DPZ,
Elvio Tieppo.

O primeiro desafio foi encon-
trar um “sotaque latino”. A em-
presa procurou um locutor que
falasse espanhol latino – e não da
Espanha–, mas sem o sotaque
carregado de nenhum país. “O

grande erro de filmes internacio-
nais é não prestar atenção no so-
taque da região. É como colocar
um português para narrar um co-
mercial que será veiculado no
Brasil”, comparou Tieppo.

O conteúdo é parecido com

campanhas do Itaú divulgadas
no Brasil há dois anos, com refe-
rências a mudanças de compor-
tamento e avanços da tecnolo-
gia. “Não dá para pegar uma cam-
panha atual do Brasil e traduzir
para o espanhol. A marca está

em outro momento lá”, disse
Andréa. “Ficaria uma história
sem início.”

A campanha será divulgada
em jornais, revistas, mídias di-
gitais e emissoras de TV do
Uruguai, Paraguai e Chile. A
operação da Argentina ficou
de fora porque é a mais antiga
do banco e já tem um reconhe-
cimento da marca mais forte
do que nos demais países lati-
nos. A única diferença entre
osfilmes de cada país é a tradu-
ção do slogan do banco: “Fei-
to para você” saiu “Hecho para
vos” no Paraguai, “Hecho pa-
ra ti”, no Uruguai e “Perfecto
para usted”, no Chile.

O Itaú tem 243 agências na
América Latina, onde traba-
lham 5,9 mil pessoas. Em ju-
nho, o banco somava R$ 35 bi-
lhões de ativos na região, um
montante que representa ape-
nas 5% do total de ativos do
Itaú. A região, no entanto, é
prioridade no processo de in-
ternacionalização do Itaú.

SEUL

A americana Apple processou
sua rival sul-coreana Samsung
Electronics, perante as autorida-
des antimonopólio da Coreia do
Sul, por suposto abuso de sua po-
sição dominante no mercado lo-
cal, informou ontem a agência
Yonhap.

A Apple apresentou uma quei-

xa perante a Comissão de Co-
mércio Justo (FTC, na sigla em
inglês), o organismo antimono-
pólio sul-coreano, na qual afir-
ma que a Samsung abusa de sua
posição no país asiático no âmbi-
to de tecnologia de telecomuni-
cações de terceira geração (3G),
detalhou a Yonhap, sem identifi-
car sua fonte.

Este movimento acontece no

meio da guerra legal que as duas
empresas mantêm em uma deze-
na de países, onde apresentaram
processos cruzados nos tribu-
nais nos quais se acusam mutua-
mente de violar suas patentes no
rentável mercado dos smartpho-
nes.

Está previsto que a FTC exami-
ne a queixa da Apple por meio da
comparação da fração de merca-

do de ambas as empresas e a in-
fluência de sua tecnologia 3G, e
também levará em conta as expli-
cações da Samsung ao processo
de seu rival. Um porta-voz do gi-
gante tecnológico sul-coreano
se limitou a assinalar que a Sam-
sung foi informada do movimen-
to da Apple, mas não fez comen-
tários oficiais.

O protesto perante o organis-

mo antimonopólio sul-coreano
inscreve-se no movimento da
Apple de processar a Samsung,
principal fabricante mundial de
telefones celulares, por abuso de
posição dominante no mercado
em relação a patentes sem fios.

Em janeiro, a Comissão Euro-
peia anunciou que havia iniciado
uma investigação formal para de-
terminar se o grupo sul-coreano
tinha utilizado suas patentes
sem fio como uma ferramenta
para frear a concorrência. No úl-
timo dia 24 de agosto, a Samsung

sofreu seu revés mais sério até
agora nessa batalha, depois que
um tribunal de San José (Califór-
nia) considerou que tinha viola-
do seis patentes de design e tec-
nologia do grupo americano e,
por isso, foi condenada a pagar
US$ 1 bilhão ao rival.

Além disso, em dezembro a
Justiça dos EUA avaliará o pedi-
do apresentado pela Apple para
proibir a venda no país de vários
telefones da Samsung que vio-
lam suas patentes, incluindo o
recente modelo Galaxy III. / EFE

Apple acusa Samsung de monopólio na Coreia

PONTOS-CHAVE

Contra a Apple,
Amazon lança
Kindle Fire maior
Empresa apresentou ontem novos modelos de sua linha de tablets
e e-readers, com novidades como a bateria que dura oito semanas

MATT SAYLES/AP

DIVULGAÇÃO

Os novos
tablets e
e-readers

Nayara Fraga

A Amazon apresentou ontem
um novo leitor de livros eletrô-
nicos. Batizado de Kindle Pa-
perwhite, a quinta geração do
e-reader tem tela luminosa
branca, com maiores resolu-
ção e contraste, conexões Wi-
Fi e de celular de terceira gera-
ção (3G) e bateria que dura até
8 semanas. O aparelho será
vendido nos Estados Unidos a
partir de 1.º de outubro por
US$ 179. A versão sem 3G cus-
tará US$ 119.

Em Santa Monica, no Estado
da Califórnia, onde ocorreu o
evento de apresentação do apa-
relho, a empresa também mos-
trou seu novo tablet Kindle Fire,
agora chamado de Kindle Fire
HD. Uma nova versão de tela
maior, de 8,9 polegadas, deve bri-
gar diretamente com o iPad, da
Apple, com tela de 9,7 polegadas.

O Kindle Fire HD, disponível
em três versões, vem com tela de
alta resolução, que não estava
presente na versão anterior, e ba-
teria mais duradoura. Os preços
variam de acordo com a capaci-
dade de armazenamento e tama-
nho. O de 7 polegadas e 16 gigaby-
tes sairá por US$ 199. O modelo
mais potente, com conexão via
rede celular de quarta geração
(4G) e 64 gigabytes (GB) de me-
mória, sai por US$ 599.

Jeff Bezos, o presidente da
Amazon, disse no evento que
sua companhia não está no negó-
cio de aparelhos, e sim no negó-
cio de varejo. “Nós queremos fa-

zer dinheiro quando as pessoas
usam os nossos aparelhos, e não
quando elas compram os nossos
aparelhos”, afirmou Bezos. A es-
tratégia da Amazon é vender dis-
positivos móveis a pessoas que
se tornarão clientes da empresa,
seja comprando livros, músicas,
vídeos ou mercadorias.

Concorrência. A Amazon com-
pete com a Apple, com o Google
e com outras companhias do se-
tor tecnológico por uma partici-
pação no mercado de dispositi-
vos portáteis, que tem se expan-
dido rapidamente, já que eles es-
tão rapidamente se tornando a
ferramenta preferencial para
acessar conteúdo pela internet.

Como a maior rede de comér-
cio virtual, é essencial para a
Amazon conquistar uma forte
presença nesse novo setor. O mo-
delo mais simples do e-reader
Kindle custa US$ 69. O concor-
rente Nook, da Barnes & Noble,
tem preço a partir de US$ 99.

O anúncio da Amazon aconte-
ceu uma semana antes de um
evento em que a Apple vai apre-
sentar novas versões de produ-

tos, que podem incluir um iPad
menor. “É muito claro que exis-
tem hoje dois nomes no merca-
do de tablets. Um é Amazon e
outro é Apple”, afirmou Caroli-
na Milanesi, vice-presidente de
pesquisa da consultoria Gart-
ner, à Associated Press. “Eles fize-
ram pelo menos o suficiente pa-
ra competir com a Apple e o Goo-
gle neste ano”, afirmou o analis-
ta Colin Sebastian, da Baird.

Segundo a IHS iSuppli, sete
em cada dez tablets vendidos no
segundo trimestre foram iPads.
Os aparelhos com o sistema An-
droid, do Google, ainda não con-
seguiram conquistar uma parti-
cipação importante de mercado.
A Amazon tenta mudar esse qua-
dro com os novos Fires, que ro-
dam uma versão do Android.

“Eu quero um”, disse o analis-
ta Colin Gillis, da BGC Partners,
sobre o modelo mais simples do
Kindle Fire, que custa US$ 159.
“É um ótimo preço, e certamen-
te não será algo que fará dinheiro
para eles inicialmente. É ótimo
para os consumidores. Se é uma
boa estratégia de negócios para a
Amazon, ainda teremos de ver.”

A Amazon tem uma estratégia
muito diferente da Apple. O di-
nheiro da Amazon vem dos li-
vros, músicas e filmes que as pes-
soas compram pelo Kindle. A
Apple, por outro lado, vê o con-
teúdo como um negócio secun-
dário, e procura ter um ganho al-
to em cada aparelho vendido. O
iPad mais barato, por exemplo,
custa US$ 399 nos EUA. / COM

REUTERS E AP

ITAÚ FAZ CAMPANHA
EM ESPANHOL
Banco quer reforçar marca na América Latina

Para o Natal. Jeff Bezos apresenta os novos Kindles, que chegam em breve ao mercado

Exterior. Detalhe da campanha do Itaú na América Latina

● Estratégia

JEFF BEZOS
PRESIDENTE DA AMAZON
“Nós queremos fazer dinheiro
quando as pessoas usam os
nossos aparelhos, e não quando
elas compram os nossos
aparelhos.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 set. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




