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ELETROELETRÔNICOS

NEGÓCIOS

Invasão domercado por marcas desconhecidas – e baratas – faz empresas como a Philips buscarem alternativas

Márcia De Chiara

Grandes fabricantes de televi-
soresqueremescapardaqueda
de rentabilidade na venda dos
eletroeletrônicos.A saídaéofe-
recer serviços, produtos dife-
renciadosdemaiorvaloreapos-
tar firme na linha de informáti-
ca. Com a queda do dólar e a
enxurrada de itens importados
de marcas desconhecidas, as
TVs e outros equipamentos de
áudioevídeoviraramcommodi-
ties. Isto é, produtos sem dife-
renciaçãoecommargensespre-
midas.Tantoéqueem2006,pe-
la primeira vez emnove anos, a
balançacomercial doseletrôni-
cos fechou com déficit de US$
35milhões.
APhilips,porexemplo,criou

no mês passado uma área de
atendimentoaclientescorpora-
tivos. Batizada de B2B, essa
áreavai venderparagruposco-
mo hotéis e hospitais não ape-
nas os equipamentos fabrica-
dos pela empresa, como TVs,
lâmpadas, secadores de cabelo
ecentrais telefônicas,mas tam-
bém serviços. “Queremos ser
umprovedordesoluções”,dizo
vice-presidente de B2B e Busi-
ness Communications da em-

presa no Brasil, José Fuentes
Molinero Jr.
Ele conta que o enfoque é to-

talmentenovoequeaáreatam-
bém está sendo formada nos
mercados europeus. “Quere-
mos sair fora da commoditiza-
ção dos produtos.” Ao oferecer
umpacotequeincluiprodutose
serviços, a empresa garante a
demanda pelamanutenção dos
equipamentos, atualização tec-
nológica e torna o cliente fiel.
Fuentes diz que já fechou

contratos com duas cadeias in-
ternacionais de hotéis e alinha-
vanegócioscommais12empre-
sas do setor. A meta é faturar
R$ 50milhões em 2007 –meta-
de com serviços. Em dois anos,
ametaédobrarareceitadadivi-
são, ainda insignificante perto
dos eletroeletrônicos – de € 1,1
bilhãonoanopassadonaAméri-
ca Latina.
Além do B2B, a companhia,

quejáatuanatelefonia fixacom
centrais de PABX para empre-
sas, está entrando no mercado
deprotocolodevozsobredados
nainternettambémnosegmen-
to corporativo. Para o vice-pre-
sidentedeeletrônicosdeconsu-
mo para a América Latina da
empresa, Paulo Ferraz, a pers-

pectiva domercado deTVs pa-
ra este ano não é das mais pro-
missoras.“Setudodercerto,va-
mosrepetiroanopassado.”Em
2006, foram vendidos 10,8 mi-
lhões de TVs. Para este ano, a
projeçãoéde10milhõesdeapa-
relhos. Além de TVs de maior

valor, como plasma e LCD, a
companhiaavaliaaproduçãolo-
cal de itens de informática.
Na SempToshiba, outra im-

portante fabricante de TVs, a
aposta em equipamentos de in-
formática jácomeçaaaparecer
nos resultados.DosR$2,170bi-

lhões faturados no ano passa-
do, 14,2%mais que em 2005, as
vendas de equipamentos de in-
formática dobraram, enquanto
areceitaprovenientedeeletroe-
letrônicos, cujo carro-chefe é a
TV, aumentou 20%.
Segundo a Semp Toshiba,

além da aposta em equipamen-
tos de informática, a compa-
nhiaquerterprodutoscadavez
mais diferenciados na linha de
imagem,comoaTVdealtadefi-
nição e oHDDVD.
ALGquerganharomercado

deTVstopdelinha,comoapare-
lhoscomtelasconvencionaisul-
trafinaseTVsdeplasmaeLCD.
Segundoogerente-geraldeven-
das de eletrônicos para a casa,
RobertoBarbosa,omercadode
equipamentos de áudio e vídeo
caiu 20%noprimeiro trimestre
em relação a 2006. “Mas nós
crescemos 26%.” O segredo é o
foco nos produtos mais sofisti-
cadoseaestratégiadeintensifi-
carasdemonstraçõesnas lojas.
No caso da TV de plasma de 42
polegadas, por exemplo, reco-
menda aos lojistas que vendam
oproduto damarca a R$ 4.499,
12,5%acimadacotaçãomínima
domercado.
ParaoconsultorEugênioFo-

ganholo,daMixxer,háumrear-
ranjo no mercado de imagem e
som, provocado pela própria
evoluçãotecnológicaacelerada
e a convergência dos equipa-
mentos.Asaídaencontradape-
la Philips é, segundo ele, uma
saída inovadora e inteligente.●

SAÍDA–Fábrica daPhilips emManaus: empresa quer agora ganharmercado comserviços

DIVULGAÇÃO

Liege Albuquerque
MANAUS

O governador do Amazonas,
Eduardo Braga (PMDB), apre-
senta no próximodia 24 umpa-
cote de atrativos aos fabrican-
tesdetelevisoresdaZonaFran-
ca deManaus que há dois anos
reclamamdeperdadecompeti-
tividade frente à LG, única em-
presa do pólo a ter quase 100%
de isenção de ICMS. Dentro do
pacote, o governo pretende au-
mentar em até 70% a restitui-
çãodoICMSàsempresas,redu-
zir de 1%parazerooumenosde
0,5% do faturamento a contri-

buiçãodessas indústrias para a
UniversidadeEstadualdoAma-
zonas (UEA) e “convencer” a
LG a descer a um patamar de
isenção igual às demais. As in-
formações são de uma fonte da
Secretaria de Planejamento do
Amazonas.
“Entreipreocupadoesaímui-
tootimistadessareunião”, afir-
mou o presidente da Philips
Paulo Zotollo, após um encon-
trodequasetrêshorascomBra-
ga ontem, onde teria ido solici-
tarmudanças. “ALGnãosofre-
rá um jogode pressão e contra-
pressão. Será um jogo de justi-
ça”, afirmouBraga.

A lei da discórdia é a 2.826,
queregulamentaapolíticaesta-
dual de incentivos fiscais.Vigo-
rando há dois anos, a lei dividiu
porsetoresos incentivos fiscais
estaduais, determinando em
60% a restituição do ICMs no
caso dos eletroeletrônicos, que
inclui os televisores. Ao entrar
emvigor, foi dada opção às em-
presasdepermanecersobasre-
gras anteriores, que definiam
porcentuaisdiferentesaempre-
sas domesmo segmento.
Segundo fonte da Secretaria
de Planejamento, algumas em-
presas, como a LG, optaram
por permanecer sob as regras

anteriores, já que tinham 90%
derestituiçãodoICMS.Outras,
como a Philips, que tinham in-
centivosde cercade50%prefe-
riram a nova lei, já que havia
umavantagemamais,adespei-
to de não aumentarem emmui-
to o percentual de restituição
do ICMS: podiam fazer novos
investimentos. “Ou seja, as em-
presasqueinvestissemnoAma-
zonas seriam punidas com um
pagamentomaior de ICMS.”
Navisãodogovernador, hoje
uma empresa “desequilibra” o
mercado. “Os direitos adquiri-
dos nesse caso são relativiza-
dos. O Estado tem todo o inte-

resse de reequilibrar a pro-
dutividade das indústrias. A
lei de Gerson não funciona
aqui”, disse Braga.

SINDICATOS
Representantes dos traba-
lhadores da Zona Franca de
Manaus têm hoje um encon-
trocomPauloZottolo.Apau-
ta, segundo o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
doAmazonas,ValdemirSan-
tana, incluiadiscussãosobre
a possível saída da empresa
daZonaFranca.APhilipsne-
gou a informação. ● COLABO-

ROUM.C.
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