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FUTURO–TVAmbilight, daPhilips, queprojeta luzes laterais

Empresas investem cada vez mais em equipes de pesquisa, que incluem
até antropólogos, para tentar conquistar o consumidor pela forma

Empresa coreana vai produzir tubos
de imagem para monitores de vídeo

Nabrigapelomercado,
designganhamaisespaço

Marina Faleiros

Imagine assistir na televisão a
um programa sobre animais
marinhos e se sentir no fundo
do mar. Ou ter um barbeador
quemapeiaorostoesabeexata-
mente onde cortar, sem encos-
tarnapele. Invenções comoes-
tas, carregadas de tecnologia e
design, já estão ao alcance de
consumidores no mundo todo,
atémesmo no Brasil.
Empresas como a Philips,

por exemplo, apostam alto nos
times que cuidam da criação
destes produtos: “Temos uma
divisão especial focada em de-
sign, com 460 funcionários es-
palhadospelomundo,de30na-
cionalidadesdiferentes”,conta
Oscar de La Peña, diretor de
Criação da Philips Design.
Neste setor, além dos enge-

nheiros e designers, compõem
a equipe psicólogos, sociólogos
e antropólogos. “Queremos
pesquisar o comportamento
daspessoasevercomoatecno-
logia pode se adaptar e intera-
gir com o seu cotidiano, pois é
isso que define a compra.”
Entre os produtos que La

Peña acredita estar em linha
com esse cenário estão lança-
mentos como a TV de plasma
Ambilight, que projeta luzes
naslateraisdoaparelho,combi-
nando com as imagens da tela.
“Também temos o barbeador
SmartTouch, que segue o con-
torno da face e no qual é possí-
vel programar o barbear. É
uma linha de produtos em que
temosmuitatradição,massem-

pre procuramos inovar e tra-
zer novos materiais para dar
impacto”, diz.
ASiemens é outra que acre-

dita no poder das formas dife-
renciadase investecercade2%
do seu faturamento emdesign.
As tendências, segundo Élcio
Moura, diretor de marketing
para telefonia, são as linhas
mais retas e redução de tama-
nhos. “A tecnologia contribuiu
com o design, o que nos permi-
tiu criar telefones residenciais
semfio iguaisaumcelular, com
tela colorida e sem antena.”
A empresa tem procurado,

desdeo ano 2000, segmentar a
área de criação por região, pa-
ra atender o gosto correto de
cada lugar. “Coletamos dados
naEuropa, Ásia eAmérica La-
tina, pois o que agrada um po-
de não ser o melhor para o ou-

tro”, diz.
AdivisãodecelularesdaSie-

mens foi vendida no ano passa-
doparaaBenQ,empresataiwa-
nesa que também acredita no
poder das formas para ganhar
mercados.“Ocelularéumobje-

todeusopessoal equeapessoa
carrega com ela sempre, então
todoodesigndo segmentopre-
cisa estar ligado à atitude e ao
comportamento,poiséumapa-
relhoquerefleteapersonalida-
de da pessoa”, explica Regina
Macedo, diretora de Marke-

ting da BenQMobile.
Por isso, ela explica que o

trabalho constante com co-
res e formas faz toda a dife-
rença neste segmento. “Es-
tamos trazendo para o Bra-
sil o modelo SL75, cujo pon-
toforteéamecânicadeaber-
tura e cores diferentes, co-
mo a branca, que é conside-
rada fashion agora.”
Já a coreana Samsung

quer inovar tanto no design
quantonosprodutosqueofe-
rece por aqui.Mais conheci-
dapelos televisores e celula-
res,aempresatambémquer
ser conhecida pela sua linha
deeletrodomésticos.Agran-
de aposta da empresa é, cla-
ro, no design.No caso da ge-
ladeira, o branco comum vi-
ra preto em uma das linhas
da marca. “É algo que nem
seimaginavaantesparaaco-
zinha,mas já virou objeto de
desejo de muitos decorado-
res”,dizEduardoMello,dire-
tordeProdutosdeConsumo
Eletrônicos da Samsung.
Para mostrar as novida-

des mais tentadores, a em-
presaabriunoanopassadoa
Samsung Experience, loja
em São Paulo onde os clien-
tes podem conferir e testar
lançamentos, além de enco-
mendar produtos exclusi-
vos. “Éuminvestimentoque
tem como objetivo aumen-
tar a exposição da marca,
mostrando produtos como
máquinas de lavar roupa,
cujodesignéoprincipaldife-
rencial.” ●

Samsunginveste
US$10milhões
naZonaFranca

‘Formas do telefone
celular refletem
a personalidade
da pessoa’

TENDÊNCIA INDÚSTRIA

Márcia De Chiara

A Samsung Display Instru-
mentsBrasil, subsidiária daco-
reana Samsung SDI e a única
fabricante de tubos de imagem
(cinescópio) paramonitores de
vídeo da América Latina, deci-
diu investir US$ 10 milhões na
ampliaçãodasua fábricadaZo-
naFrancadeManaus (AM).No
anopassado, acompanhia fatu-
rou no País US$ 347 milhões e
ocupou a 5ª posição no ranking
mundial das subsidiárias.
O objetivo do investimento

é passar a produzir aqui cines-
cópios paramonitores de com-
putadordetelaplanade17pole-
gadas,queatéohojesão impor-
tados. Só em 2005, o País im-
portou800milpeças,oquecor-
respondeu a um gasto de US$
32milhões.
Segundo o presidente da

companhianoBrasil,KeunBae
Lee,adecisão foi tomadano fim
do mês passado e a nova linha
de produção começa a funcio-
nar no segundo semestre deste
ano.Ametaé,em12meses,pro-
duzir 1 milhão de cinescópios,
dos quais 80% para o mercado
internoe20%paraexportação.
A decisão de fabricar esse

componente no Brasil ganhou
força quando o governo, no ano
passado, negociou com os par-
ceiros do Mercosul para que a
redução a zero da alíquota do
Imposto de Importação dos ci-
nescópios, hoje em 8%, fosse
postergada. “Se a alíquota de
importação caísse para zero
não conseguiríamos concorrer

comos cinescópios chineses.”
O executivo pondera tam-

bémquealtaqualidadedamão-
de-obra brasileira foi decisiva
para a companhia fazer umno-
voaportedecapitalnoPaís,ape-
sar do real valorizado em rela-
ção ao dólar, o que favorece as
importações de componentes.
Desde 1996, a empresa investiu
noBrasil US$ 300milhões.
A recente mudança no co-

mando da economia brasileira
não assusta a coreana Sam-
sungSDI.DeacordocomLee, o
modelodogovernoLulaprezaa
estabilidadedaeconomiaepro-
tege o capital estrangeiro.
Na unidade deManaus, que

emprega 1,9 mil trabalhado-
res, já são fabricados desde
1996 cinescópios para monito-
res de vídeo normais de 15 e 17
polegadas e para televisores
deaté29polegadas. Leeobser-
vaqueacompanhiadecidiuen-
trar nesse novomercado de ci-
nescópios para monitores de
tela plana de 17 polegadas por-
queestáocorrendoumasubsti-
tuição dos modelos tradicio-
nais. Se a empresa não passas-
se a fabricar esse componente
localmente, a tendência seria
de demissões, porque as ven-
das de monitores tradicionais
estão em queda.
Sem revelar números, Lee

explicaqueomercadodecines-
cópios é promissor pela substi-
tuiçãodos equipamentos e pelo
fato de a fabricação local redu-
zirospreçosdosmonitores.Ho-
je, o cinescópio representa60%
do custo domonitor de vídeo. ●
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