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HP, IBM e Intel deixam de lado a linguagem técnica e adotam o tom emocional em suas 
estratégias de comunicação para computadores. Trata-se de uma tendência global e que 
ganha força no Brasil, refletindo a evolução da relação dos consumidores com a tecnologia. 
 
Menos bites e bytes e mais emoção 
 
Marcas de tecnologia deixam de lado linguagem técnica para se aproximar do novo 
consumidor. Os bites e bytes estão cada vez mais distantes da comunicação de empresas 
ligadas a fabricação de computadores. Agora, a linguagem técnica dá espaço para campanhas 
emocionais, refletindo a mudança da relação dos consumidores com a tecnologia. Trata-se de 
uma tendência global e que ganha força em solo nacional. Recentemente, HP, IBM e Intel - 
empresas que investiram juntas R$ 37,5 milhões em mídia em 2005, segundo ranking do 
Meio&Mensagem - "humanizaram" suas estratégias de comunicação, atentas também ao 
potencial do mercado brasileiro. Estima-se que neste ano sejam vendidos 7 milhões de 
computadores no País.  
 
"É uma evolução do próprio usuário. Hoje, a tecnologia está muito complexa e difícil de 
acompanhar, por isso os consumidores valorizam os resultados e o que a tecnologia traz de 
benefícios", afirma o diretor de marketing da Intel, Elber Mazaro. A Intel, aliás, foi das 
primeiras do segmento a adotar a emoção e o tom aspiracional para falar com o consumidor 
final, embora seus negócios estejam focados em B2B.  
 
A empresa intensificou no ano passado o uso do conceito "Eu mereço Intel" em suas 
campanhas publicitárias. A próxima fase da comunicação no Brasil adapta o tema a ações 
segmentadas. "A campanha continua mostrando o que a tecnologia traz para a vida das 
pessoas, mas começa a ser mais específica, nas áreas de mobilidade, negócios e dual core", 
comenta o executivo, ao acrescentar que no segundo semestre o patrocínio da Intel à equipa 
da BMW na Fórmula 1 será mais explorado no País. A estratégia de patrocínio, aliás, também 
está associada a uma aproximação de forma emocional ao consumidor.  
 
Para o diretor de planejamento da McCann-Erickson, Aloisio Pinto a tendência do uso da 
emoção reflete a evolução da relação das pessoas com a tecnologia. O publicitário explica que 
a partir da década de 90 houve um deslumbramento com relação à tecnologia, mas que agora 
a fase é de maturidade. "O fascínio ainda existe, mas as pessoas começaram a ver qual a 
relevância da tecnologia" informa o diretor. Para Pinto, mais do que falar da capacidade é 
preciso entrar no dia-a-dia do consumidor. A McCann-Erickson é a responsável pela versão 
nacional das campanhas da Intel e HP.  
 
Há pouco menos de um mês, a HP voltou à mídia com uma estratégia que deixou de lado a 
linguagem técnica e colocou em evidência a relação íntima entre o usuário e o computador. 
Com o mote "Finalmente o computador ficou pessoal", a campanha será veiculada em seis 
países, mas com peças tropicalizadas no Brasil. "A adoção do tom emocional é uma tendência. 
Para a HP, a tecnologia é um meio, mas o principal objetivo é entender a necessidade do 
cliente e chegar ao que ele quer", afirma o gerente de produtos para consumo da HP, Dante 
Avanzi.  
 
De acordo com o executivo, as campanhas institucionais são importantes, mas neste segmento 
é preciso ir além e transportar o conceito - no caso "Finalmente o computador ficou pessoal" - 
para o mundo dos produtos. Foi justamente isso que a HP começou a fazer na semana 
passada, com a veiculação de anúncios que mostra o lançamento de um computador.  
 
Segundo o diretor de grupo de contas da Ogilvy, Marcus Tavares, houve uma necessidade de 
parar de mirar para dentro da máquina e começar a olhar para fora. Há mais de dez anos, a 
agência detém a conta da gigante IBM. A companhia, aliás, acaba estrear uma nova fase de 
sua comunicação, agora para um público distinto do que normalmente aborda. "O desafio é se 



aproximar de um outro target. A campanha tem um cunho emocional e quer chegar às 
pessoas que fazem a diferença dentro das empresas", informa o publicitário da Ogilvy.  
 
Ações tropicalizadas  
 
Paralelamente ao uso da emoção, uma outra tendência é evidente neste mercado: a 
tropicalização das ações publicitárias. "Não basta veicular uma campanha para um país 
emergente. É preciso customizar. A comunicação para o usuário do Brasil é totalmente 
diferente do que na China, os valores são outros", afirma Elber Mazaro, da Intel.  
 
Avanzi, da HP, concorda. "Cada mercado tem suas peculiaridades", comenta o executivo. Aliás, 
as recentes investidas na mídia de HP, Intel, e IBM passaram por adaptações para se adequar 
ao Brasil, país considerado estratégico pelas companhias. Hoje, existem 32 milhões de 
computadores em uso no território nacional, incluindo setor empresarial e residencial.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


