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Após cinco anos de ausência, a marca volta ao Brasil. Agora, pelas mãos dos japoneses  
 
 
Yamakami, diretor: Ênfase em tevês com tela de cristal líquido e home-theatres  
 
Depois de mais de cinco anos fora das prateleiras das lojas de equipamentos eletroeletrônicos, a 
Sharp está de volta. Só que desta vez a companhia aposta suas fichas nos consumidores 
endinheirados. A idéia é vender produtos top de linha nos segmentos de imagem e som. São 
tevês com tela de cristal líquido (TVs LCD), receivers e home-theatres cujos preços variam de  
 
R$ 6,8 mil a R$ 100 mil. Todos com a etiqueta Made in Japan. “Vamos mostrar aos brasileiros o 
novo momento vivido pela companhia japonesa”, promete Nelson Yamakami, diretor da Plasma 
Power Technology, encarregada da distribuição dos aparelhos no Brasil. Yamakami apressa-se em 
dizer que não tem qualquer relação com a Sharp do Brasil – controlada pela família Machline e 
que está inativa desde 2000, quando entrou em concordata. “O meu negócio é com a Sharp 
Eletronic Corporation”, explica. Para evitar esse tipo de confusão, o executivo encomendou à 
agência F/Nazca Saatchi & Saatchi uma campanha publicitária, que começa a ser veiculada em 
outubro. Até lá, ele espera ter credenciado 100 pontos-de-venda no País. Yamakami tem US$ 30 
milhões para executar esse plano.  
 
A aposta no segmento de televisores LCD faz parte da estratégia mundial da Sharp Corp. 
Atualmente, a companhia detém uma fatia de 80% do mercado mundial dessa categoria, que 
movimenta US$ 20 bilhões. A empresa passou por uma grande reformulação nos últimos anos. 
Deixou de produzir equipamentos pouco sofisticados e investiu no desenvolvimento de tecnologia 
de ponta. Feito o dever de casa, chegou a hora de voltar os olhos para o principal mercado da 
América Latina. “Já estava na hora de retornarmos ao Brasil”, diz o nissei Yamakami, que também 
responde pela linha Pioneer no Brasil.  
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