
Choque de competitividade
Renovação e concorrência direcionam investimento publicitário de eletroeletrônicos

O investimento publicitá-
rio do setor de eletroeletrôni-
cos variou nos últimos anos,
seguindo tendências macro-
econômicas gerais (quadro
7). De fato, o segmento é um
dos mais dinâmicos da eco-
nomia brasileira e, ao mesmo
tempo, um dos sensíveis em
maior grau à situação econô-
mica dos consumidores e às
pressões decorrentes da glo-
balização e da abertura para o
comércio internacional.

De acordo com a Associa-
ção Nacional dos Fabricantes
de Produtos Eletroeletrônicos
(Eletros), as vendas da área
cresceram 16,3% no primei-
ro semestre deste ano, com
destaque para o excepcional
aumento da comercialização
de DVDs (ampliação de 122,2%
sobre o mesmo período do ano
anterior). O resultado é similar
ao observado nos domicílios
pesquisados pelo Target Group
Index, que apontou expansão
da presença dos DVDs entre
os da classe A/B — embora,
proporcionalmente, o maior
aumento percentual tenha
ocorrido entre os domicílios da
classe C (quadro 2}.

Na mesma linha, levanta-
mento recente da Marketing
Quality Information e do Ibo-
pe Inteligência indicou que o
DVD é o campeão da intenção
de compras para o Natal de
2005, com 25% de menções
na categoria, seguido pelo
computador, com 17%. Este
último é outro eletroeletrôni-
co que está cada vez mais pre-
sente nas residências, embora
ainda restrito às camadas com
maior rendimento.

A venda de aparelhos celu-
lares também contribui para o
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desempenho positivo do setor
nos últimos meses. Segundo a
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), o Brasil
encerrou o primeiro semestre
de 2005 com 76,5 milhões
de unidades, um aumento de
38,6% sobre o mesmo período
de 2004 e de praticamente
100% sobre o primeiro trimes-
tre de 2003.

Diante de números dessa
magnitude, é natural que a
área de telefones celulares
represente a maior parte do
investimento publicitário do
segmento (24,8% para o pe-
ríodo de julho a outubro de
2005), ainda que com queda
expressiva em relação ao vo-
lume total investido nos anos
anteriores, quando a maioria
dos usuários potenciais ainda
não possuía o produto. Em
seguida aparecem televisão e
vídeo (incluindo DVD), com
20,9%, e a linha branca, com
15,4% do total investido pelo
setor (quadro

OTIMISMO
As expressivas variações

no investimento publicitário
se explicam pela dinâmica do
segmento, bastante sensível
ao ambiente de crédito e à
política cambial, bem como
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pela necessidade dos consu-
midores de trocar alguns de
seus aparelhos e utensílios
domésticos para acompanhar
os avanços tecnológicos.

No que tange a isso, o
segmento está otimista em
relação a 2006, uma vez que o
último grande ciclo de reno-
vação ocorreu há uma década,
fruto do aumento da renda e
da queda do dólar após a intro-
dução do Plano Real. O câmbio
é um fator importante para o
consumo interno na medida
em que, quando está favo-
rável, barateia a importação
de produtos e componentes,

Os estudos da Análise
Setorial Ibope/Meio & Men-
sagem são preparados pelos
analistas do Ibope Inteligência
com base nos dados produzi-
dos pelo Ibope Mídia e fontes
secundárias. As principais
pesquisas citadas são:

Target Group Index —
Estudo realizado em mais de
57 países, permite traçar per-
fil completo do consumidor,
integrando o que ele pensa,
faz, consome, lê e assiste. Pre-
sente no Brasil desde 1999,

representa indivíduos com
idade entre 12 e 64 anos nas
principais regiões metropoli-
tanas nacionais.

Monitor Plus — Ferra-
menta de análise de inves-
timento publicitário para os
meios TV aberta, TV por assi-
natura, rádio, jornal, revista e
outdoor. Permite acompanhar
o desempenho de comunicação
de cada produto e compará-lo
ao de seus concorrentes. Para
o cálculo são utilizadas as tabe-
las de preços de cada veículo

vigentes na data da coleta, sem
aplicação de descontos.

Consulta
Almanaque Ibope — Servi-

ço de assinatura individual para
acesso regular, via internet, a
informações geradas a partir
dos softwares oferecidos pelo
Ibope envolvendo hábitos de
consumo, audiência de meios,
demografia, investimento pu-
blicitário, artigos e notícias.

www.ibope.com.br/almanaqueibope

diminuindo o preço para o
consumidor final.

A realização da Copa do
Mundo é sempre um estímu-
lo adicional para a troca de
equipamentos, notadamente
televisores. Na última (2002),
ainda sob a influência da crise
econômica decorrente do "apa-
gão", o grande destaque ficou
com as televisões de tela plana
e tamanhos maiores (iguais ou
acima de 29 polegadas).

A previsão para 2006 é de
que os equipamentos digi-
tais baseados em tecnologias
de plasma ou cristal líquido
vão liderar a preferência dos
consumidores, inclusive em
função da acentuada queda
de preços verificada nos úl-
timos meses. De acordo com
a Eletros, os televisores de
cristal líquido apresentaram
redução superior a 50% em
média desde o início de 2004.
Esse cenário deve aumentar o
investimento publicitário des-
sa área, na qual empresas que
fabricam aparelhos com essa
tecnologia ocupam lugar de
destaque, ao lado da fabrican-
te de linha branca Multibras
e da de telefones celulares
Nokia (quadro 4).

Caso siga o padrão do inves-
timento publicitário de anos
anteriores, essa disputa deve
favorecer proporcionalmente
os meios segmentados, como

revistas e TV por assinatura,
que ficaram com 10% e 7%
do investimento publicitário *
total no terceiro trimestre de
2005. As verbas do setor de
eletroeletrônicos tendem a
privilegiar esses meios mais do
que a média nacional, embora
a liderança permaneça com a
TV aberta (quadro 5).

NOVAS TECNOLOGIAS
Para o médio prazo, as

perspectivas positivas para
alguns segmentos são confir-
madas pelas atitudes e opini-
ões dos brasileiros em relação
à tecnologia, principalmente
entre os mais jovens e de clas-
ses mais abastadas. De acordo
com o Target Group Index,
o interesse e a familiaridade
com a tecnologia aumentam
quanto maior a renda e me-
nor a idade do consumidor
(quadro 6).

Os consumidores mais jo-
vens, notadamente na faixa
dos 12 aos 24 anos, apresentam
atitude mais favorável em rela-
ção à adoção de novos equipa-
mentos eletrônicos. Embora de
maneira geral todas as faixas
etárias procurem se manter
em dia com os avanços tec-
nológicos, os mais jovens são
menos intimidados pelo uso
do computador e apresentam
mais disposição para se infor-
mar sobre temas relacionados a
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lançamentos no segmento.
Na medida em que esses

consumidores começam a ob-
ter alguma renda própria, prin-
cipalmente após seu ingresso
no mercado de trabalho (que
nas classes mais abastadas
coincide com o final do curso
superior), é natural supor que
serão mais afeitos às mudanças
tecnológicas que os adultos
atuais, configurando um cená-
rio positivo para o setor.

Entretanto, é preciso lem-
brar que os investimentos em
comunicação do segmento
também dependem de fatores
não mercadológicos — como,
por exemplo, restrições ao con-
sumo de energia elétrica. Isso
exige um acompanhamento de-
talhado da conjuntura econô-
mica para prever os melhores
momentos de contato com os
consumidores potenciais.
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