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A Copa do Mundo da África 
do Sul será o marco de duas 
importantes transformações no 
modo como o brasileiro assiste 
à televisão. Ao mesmo tempo 
em que começa, finalmente, a 
se expandir a penetração da TV 
digital nas maiores cidades do 
País — motivando as emissoras 
a levar ao ar suas experiências 
e propostas de interatividade 
—, às vésperas da competição 
chegarão às lojas os primeiros 
aparelhos aptos para imagens 
em 3D. Celulares e computa-
dores prontos para captar o 
sinal digital também garantem 
o início de uma nova era de mo-
bilidade para os espectadores. 

O mercado todo já se pre-
para para a antecipação das 
compras de Natal que ocorre 
na categoria de televisores em 
ano de Copa do Mundo, quando 
as vendas no primeiro semestre 
representam cerca de 55% do 
total de aparelhos comercia-
lizados. A proporção é exata-
mente inversa ao tradicional do 
mercado (45% das vendas nos 
primeiros seis meses e 55% no 
segundo semestre). As lojas do 
Grupo Pão de Açúcar, por exem-
plo, adiantaram 60% do estoque 
de TVs do ano para atender à 
demanda pelo produto até ju-
nho. Os donos do Extra, Ponto 
Frio e Casas Bahia esperam 
incremento de 110% na comer-
cialização desses equipamentos 
em comparação com o primeiro 
semestre de 2009. 

A previsão da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Ele-
tros) é de que, ao longo de 2010, 
sejam vendidos 12 milhões de 
televisores no Brasil. Se con-
firmado, o resultado apontaria 
aumento de 30% em relação ao 
ano passado. Parte considerável 
desse montante chegará às casas 
das famílias prontas para captar 
o sinal da TV digital. “Os con-
sumidores têm mostrado maior 
disposição para a aquisição de 
aparelhos mais sofisticados”, 
analisa Carlos Werner, diretor 
de marketing corporativo da 
Samsung. Pesquisas da empresa 
indicam que as vendas de TVs 
de telas planas devem ultrapas-
sar no primeiro trimestre as de 
TVs de telas curvas. Em 2009, 

segundo a Nielsen, houve queda 
de 6% no volume de vendas, 
mas um aumento de 12% no 
valor total das vendas e de 19% 
no preço médio dos aparelhos 
comercializados. 

As projeções batem com as 
estimativas do Fórum do Sis-
tema Brasileiro de TV Digital 
Terrestre. Até o início da Copa 
do Mundo, em 11 de junho, o 
SBTVD avalia que 7 milhões de 
aparelhos prontos para utilizar 
a interatividade da TV digital 
estarão funcionando no País. A 
estimativa inclui telefones celu-
lares e representa um aumento 
de 350% na quantidade de apa-
relhos com a tecnologia vendidos 
até o fim de 2009, quando foi 
alcançada a marca de 2 milhões 
de unidades. O número de emis-
soras transmitindo com sinal di-
gital terá um incremento tão vi-
goroso quanto este. “Hoje, temos 
cinco emissoras com TV digital. 
Até a Copa serão 15”, afirma Fre-
derico Nogueira, vice-presidente 
do Grupo Bandeirantes, uma 
das duas emissoras abertas, ao 
lado da Globo, que transmitirá 
as partidas do Mundial.

A era do 3d, ano i
Em dezembro de 2009, a 

Sony anunciou acordo com 
a Fifa para a gravação de 25 
jogos da Copa do Mundo em 
3D. As partidas serão exibidas 
somente em eventos especiais 
dos patrocinadores do Mundial 
da África, como as Fan Fests. 

A Globo também continuará 
seus testes com a tecnologia e 
promoverá sessões para convi-
dados com a exibição dos jogos 
mais importantes. Houvesse, 
porém, emissoras aptas a trans-
mitir as imagens para o grande 

Copa impulsiona 
venda de TVs
Evento motiva consumidores a atualizar equipamentos. Aparelhos 
aptos para TV digital e transmissões em 3D são destaques 
Jonas Furtado

Assim como a sazonalidade 
das vendas é antecipada para o 
primeiro semestre, as verbas de 
marketing dos principais players 
do mercado também se concen-
tram nos meses iniciais do ano. As 
empresas aproveitam o apelo do 
evento para investir forte no tema 
futebol. Embaixador da Sony para 
seus produtos de alta definição, o 
jogador Kaká, provável camisa 10 
da Seleção na Copa, terá seu rosto 
replicado em campanhas e pontos-
de-venda. “Foi uma escolha do 
departamento de marketing glo-
bal”, afirma Lucio Pereira, gerente 
de comunicação e propaganda da 
Sony. “A opção acabou sendo for-
tuita para o Brasil. Talvez a Sony 
da Argentina não tenha ficado tão 
feliz”, analisa, com bom humor. 

Parceira oficial da Fifa e única 
empresa do setor autorizada a 
utilizar os símbolos e o nome da 
competição em seus materiais 
de divulgação, a Sony fará re-
ferência à Copa do Mundo em 
80% do seu material publicitário 
em 2010. Cerca de 10% da verba 
de marketing da empresa para o 

ano será direcionada para ações 
diretamente atreladas ao Mun-
dial da África. Um quinto dos 
investimentos serão alocados 
em mídias digitais, com destaque 
para o endereço eletrônico cria-
do pela marca para os fanáticos 
por futebol (www.sony.com.br/
futebol), com promoções e con-
teúdos da Fifa. 

A Samsung também escalou 
um dos craques do escrete cana-
rinho como garoto-propaganda. 
O atacante Robinho, talvez o 
único representante do autên-
tico futebol-arte brasileiro na 
equipe de Dunga, será a estrela 
da marca nas campanhas e ações 
de marketing e PDV programadas 
para o primeiro semestre. O con-
trato foi fechado antes da volta 
do jogador ao Santos. O retorno 
ao País acabou por potencializar o 
impacto publicitário da parceria. 
“Não faremos campanha sobre 
a Copa, nossa ênfase é no tema 
futebol”, explica Werner. “Patro-
cinamos o Palmeiras, compramos 
cotas da Band e da ESPN para a 
transmissão dos jogos do Mundial 

e entramos no pacote da Editora 
Globo, além de marcarmos uma 
forte presença online.”

Mesmo sem contratar um cra-
que como garoto-propaganda ou 
ter parceria com a Fifa, a Philips 
afirma que é impossível deixar 
de utilizar o apelo da bola para 
impulsionar suas vendas. A em-
presa encerrou a fabricação de 
TVs de tubo no último trimestre 
de 2009 para concentrar esforços 
nas categorias de telas finas, 
como as de LCD, para as quais 
estima um crescimento de 50% 
nas vendas neste ano.

“Há tempos que nossas cam-
panhas são baseadas na superio-
ridade de imagem dos produtos. 
Iremos inserir esse diferencial 
dentro do contexto futebol”, 
diz Eduardo Junqueira, gerente 
geral de marketing de TV, áudio 
e vídeo da Philips. “Teremos uma 
ação promocional muito forte, 
que permeará todos os nossos 
públicos, do varejo aos nossos 
funcionários, e estará ligada ao 
tema. Em um país como o Brasil, 
não há como ignorar a Copa.”

Craques comandam campanhas

3D. Sony, Samsung e Philips 
apresentam suas novas linhas 
em breve e, até o fim do ano, de-
vem colocar produtos similares 
na praça. Praticamente todos 
os lançamentos dos principais 
players estarão nos pontos-de-

venda com conversores internos 
para TV digital. Netbooks aptos 
a captar o sinal digital também 
chegam ao mercado pelas mãos 
da Sony e LG. 

“A Copa gera uma série de 
novos negócios e investimentos. 
O mix de vendas muda, assim 
como o direcionamento dos 
investimentos de marketing. Va-
mos levar 150 pessoas para assis-
tirem à Copa do Mundo, em uma 
ação de relacionamento”, conta 
Eduardo Toni, diretor de marke-
ting da LG — que deve fornecer 
os equipamentos e ser uma das 
patrocinadoras das transmissões 
dos jogos da Copa no Jockey 
Clube, em São Paulo.

Toni estima em 10% o incre-
mento nas verbas de marketing 
da LG neste ano — em 2009, a 
empresa investiu R$ 150 milhões. 
As receitas também devem subir, 
mas em proporção superior. O 
objetivo da multinacional corea-
na é faturar R$ 6 bilhões no 
Brasil em 2010, um aumento de 
20% em relação a 2009. 

público e seria possível desfru-
tar da experiência no conforto 
do sofá de casa, pois em abril 
chegam às lojas os primeiros 
televisores 3D.

A LG anunciou na terça-feira 
2 o lançamento de nove modelos 

Kaká em campanha para Sony Bravia e Robinho para as telas da Samsung: craques-propaganda; no alto, celulares com TV 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1399, p. 36, 8 mar. 2010.




