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A Gradiente, maior empresa do setor eletroeletrônico de capital 100% nacional, vai 
investir R$ 18 milhões em campanha publicitária institucional, que começa esta 
semana, e com a qual pretende mostrar que seus produtos oferecem tecnologia e 
inovação. Mais: reforçará a garantia de 10 anos para seus novíssimos televisores em 
resposta à bem sucedida estratégia da Semp-Toshiba de oferecer 50 meses de 
garantia.  
 
E, se outra concorrente, a coreana LG, pretende engrossar resultados no País 
vendendo geladeiras, e a Philips com os televisores de tela plana e custo mais 
acessível, a Gradiente quer reforçar qualidades tecnológicas a exemplo do tamanho do 
seus aparelhos.  
 
"O novo Ultra System Gradiente é pequeno mas tem até 2.800 watts de potência, 
amplificador digital, design de encher os olhos e além, de ouvir música, você assiste a 
filmes em DVD", diz uma das peças da campanha. O publicitário Alexandre Gama, da 
Neogama/BBH, que desenvolveu a nova estratégia de comunicação da Gradiente, diz 
que a idéia foi a de criar um mote que pudesse expressar o valor que a marca quer 
passar à sua linha de produtos. "Assim, nasceu a assinatura "Inove-se", que 
pretendemos que tenha a força, por exemplo, do "Just do it" da Nike".  
 
A estratégia é resultado de pesquisas que indicaram que o consumidor aprova a 
qualidade dos produtos Gradiente, o seu vínculo com o lazer em família, mas também 
que a marca não tinha identidade de inovação e ousadia. "Por isso, com a campanha, 
queremos estimular o consumidor a descobrir a ousadia da Gradiente ao trazer para o 
mercado uma linha completa de produtos diferenciados", afirma o gerente-executivo 
de Marketing da marca, Luiz Guilherme Camargo.  
 
O executivo diz também que a empresa reforçará a sua garantia de 10 anos aos 
televisores, cujas linhas estão em processo de renovação. "Queremos ter um vínculo 
maior com o consumidor, onde ele apontou que a Gradiente não tinha, como a 
inovação tecnológica e a garantia". Camargo acredita que, respondendo a isso, a 
empresa se posicionará melhor no mercado e terá mais chances de aproveitar o pacote 
de medidas com o qual o governo pretende estimular as vendas do setor, com o 
financiamento das aquisições de eletroeletrônicos.  
 
"A linha branca, onde se incluem geladeiras e fogões, tem mais espaço para aproveitar 
essas medidas, mas as linhas de vídeo e som podem também conquistar mercado". O 
mote "Inove-se" também pretende, diz ele, estimular a troca de aparelhos antigos por 
novos.  
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