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A Best Buy, maior rede de lojas de produtos eletrônicos do mundo, disse ontem que suas lojas 
de Xangai estão registrando um aumento de popularidade dos produtos chineses sobre o ano 
passado, no que pode ser um sinal do formato futuro do mercado mundial de aparelhos 
eletrônicos. 
 
Bob Willett, presidente da divisão internacional da Best Buy, disse que as seis lojas de Xangai 
registraram "movimentos maciços em direção às marcas locais" que incluem nomes como 
Lenovo, TCL e Haier -, em um negócio antes dominado pelas marcas japonesas e coreanas. 
 
"Estamos vendo melhorias de 30% a 40% (nas marcas locais). As marcas internacionais Sony 
e Samsung caíram quase 50% ou 60% somente em Xangai", disse ele. "Estamos vendo 
grandes mudanças... e algumas dessas mudanças vão se transferir para outras partes de 
nossos negócios." 
 
Willett fez seus comentários ao mesmo tempo em que a Best Buy divulgou resultados 
vigorosos para o primeiro trimestre. Ela aumentou suas margens de lucro e a participação no 
mercado dos Estados Unidos, apesar de uma queda de 6,7% nas vendas comparáveis. Mais 
uma vez o grupo varejista registrou um forte crescimento de dois dígitos nas vendas de 
notebooks e telefones celulares. 
 
Brian Dunn, que assume como diretor-presidente este ano, disse que desde o começo da 
queda dos gastos do consumidor, em setembro, a Best Buy vem registrando "uma força 
contínua e um crescimento material dos notebooks e smartphones". "Esses itens deixaram de 
ser supérfluos... e realmente se transformaram em utilidades", disse ele. "Essa noção de 
conectividade generalizada se tornou importante para a vida das pessoas e eu acho que 
estamos vendo isso na maneira como os clientes estão escolhendo gastar seu dinheiro neste 
momento." 
 
Michael Vitelli, diretor de operações junto aos clientes, disse que o aumento da demanda por 
netbooks - pequenos computadores portáteis com conexões de banda larga à internet - 
também está começando a provocar uma "aceleração" do crescimento da categoria de 
computação pessoal. 
 
"Antes, você tinha um computador por família, agora você tem um por pessoa. E as pessoas 
têm vários netbooks. Acreditamos que essa será uma grande área de crescimento no setor 
como um todo este ano e nos próximos dois." 
 
A Best Buy disse que continua ganhando participação de mercado nos Estados Unidos, depois 
da liquidação da concorrente Circuit City, cujas últimas lojas foram fechadas em fevereiro. Sua 
participação de mercado média aumentou 200 pontos percentuais nos três meses encerrados 
em 30 de abril. 
 
O lucro líquido da Best Buy caiu 15% para US$ 153 milhões, ou US$ 0,36 por ação, em 
comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto as receitas cresceram 12% para 
US$ 10,1 bilhões.  
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