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Nada de bites e bytes. A nova comunicação da HP para a divisão de computação pessoal deixa 
de lado a linguagem técnica e parte para uma linha mais emocional. O conceito que estréia na 
próxima campanha, veiculada a partir de 5 de junho, pretende colocar em evidência a relação 
íntima entre o usuário e o computador. "Não existe hoje nada tão pessoal como o computador 
", afirma o gerente de marketing do grupo de sistemas pessoais da HP, Rodrigo Borges.  
 
O executivo explica que a intenção da companhia é se diferenciar no mercado e sair do lugar-
comum. Com o mote "Finalmente o computador ficou pessoal", a campanha terá uma etapa 
institucional - com filmes de 30 e 60 segundos exibidos em TV paga, internet, mídia impressa 
e exterior - e uma fase de anúncios de produtos e soluções com foco justamente na 
personalização.  
 
"O consumidor quer algo adequado a sua personalidade", afirma o gerente, ao acrescentar que 
a idéia é fugir da "comoditização" do PC. Trata-se de uma ação global, adaptada no Brasil pela 
McCann-Erickson. "A relação dos brasileiros com o computador é intensa. Apesar de a maioria 
não ter um PC, possui acesso. O internauta, por exemplo, é um dos mais ativos do mundo", 
diz o diretor de atendimento da McCann, Maximiliano Lacerda. O publicitário comenta que a 
adequação para o mercado local é fundamental, uma vez que o consumidor norte-americano 
já está na sua terceira ou quarta compra de computador, enquanto a maioria dos brasileiros 
não possui o aparelho.  
 
Segundo Borges, a nova campanha está em consonância com o desempenho positivo tanto do 
mercado quanto da empresa no Brasil. No primeiro trimestre do ano, a companhia 
reconquistou a liderança no setor de notebooks, com market share de 24%. Agora, estimulada 
pela ação publicitária, quer chegar à primeira posição no segmento de desktops para 
empresas, mercado cujas vendas (em unidades) cresceram 78% no ano passado, em 
comparação com 2004.  
 
A divisão de sistemas pessoais - composta por notebooks, desktops, workstations, handhelds, 
entre outros produtos - foi responsável por 32% da receita global da HP no ano passado. No 
período, a companhia faturou US$ 86 bilhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


