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Grupo quer ser visto também no segmento eletrônico  
 
A Extralife, que atua em suprimentos de informática, planeja realizar, este ano, o 
maior investimento em marketing de sua história: R$ 6 milhões, em campanha 
publicitária de reposicionamento da marca. A empresa quer deixar de ser lembrada 
apenas como fabricante de fitas e cartuchos de tinta para entrar no segmento 
eletrônico. O montante a ser investido é 114,3% maior que o de 2004 e 16,2% 
superior ao de 2005. 
 
Em 2005, a empresa lançou os quatro primeiros produtos da chamada Linha 7.000, 
que responderam por 5% da receita do grupo. São cartões de memória para 
máquinas digitais, leitora para seis tipos de cartões, pen drive (mídia para 
armazenamento de dados) batizado de Extra Drive e hubs (dispositivos para 
aumentar o número de portas USB no computador).  
 
Este ano, a empresa estreou no embrionário e disputado mercado de voz sobre 
Internt Protocol (VoIP), com o lançamento do telefone USB. Quando conectado ao 
computador, o terminal faz e recebe chamadas com a utilização de softwares como 
o Skype e similares, reduzindo o custo com ligações.  
 
Em fevereiro, a participação dos novos itens na receita havia saltado para 20%. 
Segundo o superintendente da Extralife, Mário Guedes, a expectativa é de que o 
percentual chegue a 30% até o final deste ano. 
 
"Os suprimentos continuarão exercendo papel básico nos negócios da empresa, até 
porque respondem pela maior parte das vendas e produção. No entanto, queremos 
mostrar aos consumidores que a marca Extralife será estampada em itens de valor 
agregado. A intenção é destacar que não temos somente suprimentos, mas 
produtos tecnológicos", afirma Guedes. 
 
O reposicionamento da Extralife atravessar as fronteiras da venda de produtos de 
tecnologia. Esta semana, a empresa fechou parceria com telefônica Tmais para a 
comercialização do telefone junto com uma linha telefônica VoIP da operadora. 
Guedes explicou que, ao optar por assinar o serviço da Tmais, o consumidor 
receberá os R$ 99 (preço do aparelho) em créditos na conta divididos em 11 vezes. 
 
"Por enquanto, os telefones - sem o programa - são vendidos em hipermercados e 
redes de lojas como Saraiva, Fotoplan e Casas Bahia. Estamos conversando com 
portais de varejo para iniciar também vendas pela Internet. A parceria com a Tmais 
deve alavancar nossos negócios em VoIP", prevê o executivo. 
 
O reposicionamento da marca inclui a adoção de nova estrutura comercial e 
mapeamento de canais. As campanhas da mídia estão a cargo da agência de 
comunicação e marketing Eugênio DDB. A expectativa é repetir o crescimento de 
30% no faturamento alcançado nos últimos dois anos. 
 
 
Sul e Nordeste  
Além de destacar os produtos da linha de tecnologia nas principais redes varejistas, 
de informática e de cine e foto, a Extralife tem como objetivo fortalecer as ações 
regionais, principalmente no Sul e Nordeste. O objetivo para curto prazo é manter a 
liderança no mercado de suprimentos compatíveis (cartuchos e fitas que não são 
produzidos pelos fabricantes de impressoras) e triplicar as vendas de produtos de 
tecnologia.  



 
Mas as mudanças almejam outros ganhos. Segundo Guedes, ao obter maior 
reconhecimento dos produtos tecnológicos, a Extralife vai acelerar os lançamentos. 
A estimativa é colocar no mercado 15 itens ao neste ano para telefonia, cine e foto 
e informática. 
 
A consultoria e o reposicionamento da imagem, segundo Guedes, prevê a 
regionalização da equipe comercial. "Notamos a necessidade de respeitar as 
peculiaridades de cada região do país. Por isso, contratamos gerentes regionais", 
conta.  
 
A gerência de São Paulo, que já existia, foi remodelada e passou a contar com 
equipes específicas para cada tipo de atuação, como varejo, distribuidores e lojas 
de cine e foto. 
 
Para comandar a equipe de todo o País e ocupar o cargo de gerente nacional de 
Vendas, a companhia contratou Cláudio Martinelli, executivo com passagens pela 
SED International, Techdata e Maxprint. Além dos novos contratados, a empresa 
terá 35 representantes e mais 20 posições em televendas.  
 
A Extralife iniciou suas atividades no Brasil em 1970 e tem presença em 24 
estados, além de exportar fitas para impressoras para a América Latina.  
 
A produção é feita na unidade de Osasco, próximo à capital paulista. Os outros 
itens que compõem o portfólio são importados da Ásia e comercializados com a 
marca Extralife. Guedes afirma que a companha não tem intenção de fabricar 
produtos tecnológicos no Brasil.  
 
O executivo revela que a empresa analisa a possibilidade de deixar o mercado de 
CDs e DVDs. Ele explica que, devido ao alto índice de pirataria, a Receita vem 
dificultando a entrada dessas mídias no País, o que tem atrapalhado os negócios 
nestes segmentos.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 abr. 2006, Empresas, p. B-
3. 
 


