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O mercado especializado em itens eletroeletrônicos mantém projeções otimistas de olho nas 
vendas das festas de fim de ano. Nem mesmo os índices de inflação mais acelerados 
oferecem, pelo menos até o momento, receio para o setor, que crê na força das vendas de 
Natal. Assim, a disputa pelos contratos da indústria e do varejo segue acirrada, e empresas 
como Carrefour, Ponto Frio, Americanas, Fast Shop e Insinuante são a menina-dos-olhos dos 
fabricantes, que querem ampliar sua presença nesse segmento.  
 
Um dos principais do segmento de eletroeletrônicos, o Ponto Frio, da família Safra, e cujo lucro 
líquido no ano passado foi de em torno de R$ 89 milhões, tornou-se a menina-dos-olhos da 
fabricante nacional de computadores Syntax, que afirma estar prestes a fechar um de seus 
principais contratos com a rede varejista.  
 
Cláudio Dias, presidente da Syntax, responsável por um faturamento de R$ 65 milhões no ano 
passado, e com expectativa de incrementar 50% essa receita este ano, afirma que a empresa 
espera estar com seus produtos nas lojas do Ponto Frio no máximo até setembro, 
"aproveitando o período das compras de Natal, que vai até meados de novembro; isto será um 
importante fator de impulso para as nossas atividades", diz ele. 
 
De acordo com o executivo, este será um passo para que a empresa alcance as grandes 
varejistas que ainda não comercializam seus computadores, como a francesa Carrefour, alvo 
da fabricante. Os produtos da empresa, que possui uma unidade fabril na cidade de Ilhéus, na 
Bahia, já são vendidos em 60 redes espalhadas pelo País e pela Internet. Magazine Luiza, 
Lojas Americanas, Fnac, e as Lojas Herval e Lojas Manlec — ambas no Rio Grande do Sul — 
estão entre os principais contratos da companhia.  
 
No âmbito do comércio eletrônico (e-commerce), figuram Americanas.com e Shoptime. Os 
planos são escoar aproximadamente 60% da produção para esses canais de venda, enquanto 
os outros 40% das vendas são voltados para os segmentos corporativo, público e privado. "Os 
grandes varejistas têm necessidade de terem players que apresentem bons produtos, por isso 
só fechamos contrato com uma empresa deste porte se pudermos atender a suas expectativas 
quanto à produção", ressaltou Dias. Atualmente a fábrica, que completará 10 anos em 2009, 
produz mensalmente 10 mil computadores desktop (PC) e cinco mil computadores portáteis, 
os notebooks.  
 
O presidente da Syntax apontou ainda de que as lojas estão substituindo gradativamente os 
PC pelos notebooks, que já representam 35% das vendas totais dos produtos. "Como a 
procura pelos computadores portáteis está elevada, é possível que o produto esteja em falta 
no mercado na época do Natal", afirmou Dias. 
 
Comércio eletrônico 
 
O canal de venda on-line da Fast Shop será o ponto de partida para a AOC Brasil , produtora 
de monitores e televisores LCD, conquistar seu espaço entre as cobiçadas marcas que fazem 
parte do portfólio da rede especializada em eletroeletrônicos. A empresa, do grupo Top Victory 
Eletronics (TPV), sediado em Taiwan, fechou neste mês contrato com a Fast Shop e entregará 
a primeira remessa de pedidos em julho. O faturamento global da TPV em 2007 foi de US$ 9 
bilhões. 
 
"Em breve deveremos chegar às lojas físicas. No máximo em dois anos esperamos conquistar 
30% de market share dentro na rede, a mesma média registrada dentro do setor varejista", 
revelou o gerente nacional de Varejo, Eucinei Cabral de Oliveira . A rede baiana Insinuante 
também está na mira da empresa. Com 25% do total produzido diretamente para o varejo, a 
AOC pretende ampliar essa fatia de acordo com o crescimento do mercado, que também 
possui como parceiros a B2W, controladora da Americanas.com, e Submarino, Lojas Maia, G. 
Barbosa e Casa & Vídeo entre outras. Os pequenos e médios varejistas também estão entre as 
apostas da AOC para crescer dentro do mercado nacional. 



 
Experiência 
 
A Mallory, do grupo espanhol Taurus Group, que faturou R$ 350 milhões em 2007, descobriu 
os benefícios da venda direta para o varejo. Segundo Wilson Brambilla, diretor Comercial, 
quase 100% do que é produzido é distribuído para os pontos-de-venda. A companhia 
comemora a renovação do contrato com a Cybelar, com cerca de 60 lojas no interior de São 
Paulo. "Há dois anos a Mallory não fornecia produtos para a rede e depois de intensa 
negociação conseguimos conquistar novamente este cliente", disse o diretor comercial. A 
empresa projeta alta de 30% e diz já atender aos principais supermercadistas do País.  
 
Atacadistas 
 
Diversificando a atuação, a Mallory viu no atacado uma maneira de alcançar os pequenos e 
médios varejistas, que muitas vezes não conseguem comprar direto da fábrica devido ao baixo 
volume dos pedidos. "Os atacadistas têm um potencial de atuação muito grande e são um 
canal representativo nos nossos esforços de vendas", comentou. Para ele, o segundo semestre 
deve reaquecer as vendas da empresa, que, no primeiro período do ano, viu suas vendas 
crescerem 12%, valor abaixo do esperado, devido principalmente ao verão, considerado fraco 
pelo executivo no tocante à venda de ventiladores.  
 
Outra que também conta com um índice de vendas expressivo junto ao varejo é a Positivo 
Informática, que registrou 78,4% das suas vendas por meio do comércio varejista. "No 
primeiro trimestre de 2008 vendemos 322,7 mil PC, 30,2% a mais que no mesmo período de 
2007", disse César Aymoré, diretor de Marketing. 
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