
Consumo sofistica-se no mercado brasileiro  
Claudia Facchini 
 
A demanda brasileira por televisores deve ficar em torno de 10 milhões ou 10,5 milhões de 
aparelhos neste ano, volume semelhante ao total registrado em 2007. No entanto, os tipos de 
produtos vendidos, de maior valor agregado, devem fazer toda a diferença para as varejistas e 
fabricantes. Nos dois primeiros meses deste ano, pelo menos, o ritmo de vendas manteve-se 
aquecido, o que abre boas perspectivas para o setor.   
 
A substituição dos aparelhos convencionais pelas novas tecnologias - plasma, LCD e mesmo de 
tubos "slim fit", que têm uma espessura bem mais fina do que a tradicional - vem ocorrendo 
de maneira mais veloz do que a esperada pelo mercado. Embora mais caros, esses aparelhos 
começam a ficar acessíveis até mesmo às classes de renda mais baixa devido ao alongamento 
dos prazos de pagamento nas lojas.   
 
As indústrias estimam que as vendas de televisores "slim fit", que foi de 800 mil unidades em 
2007, apresente um forte crescimento e alcance 2,5 milhões ou até mesmo 3 milhões de peças 
neste ano. O consumo de televisores de LCD e plasma pode romper a barreira de 2 milhões de 
unidades em 2008, após ficar bem perto de 1 milhão no ano passado.   
 
Segundo o diretor de vendas e marketing da Samsung, Eduardo Mello, os televisores "slim fit" 
são cerca de 10% mais caros do que os televisores de tubo convencionais, de tela plana. "Mas, 
como o pagamento pode ser divido em mais parcelas, a prestação acaba sendo apenas R$ 10 
mais alta", explica o executivo. Segundo ele, este tipo de aparelho, que já era adquirido pela 
classe C, agora é comprado também pela classe D.   
 
As classes B e C, em contrapartida, estão levando para casa televisores de LCD e plasma, que 
antes só eram acessíveis à classe A. "A saída deste tipo de televisor em redes mais populares, 
como a Casas Bahia e Insinuante, tem sido muito grande", afirma Mello.   
 
A erosão dos preços - que foi acelerada pelo enfraquecimento do dólar - também favoreceu a 
popularização das novas tecnologias. Mas a queda das cotações está perdendo velocidade. Em 
2006, os preços das TVs de plasma e LCD caíram 50%. Em 2007, a retração ficou em torno de 
30% e 25%, mas este processo ainda não acabou.   
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