
compra de eletrodomésticos avançou 
19,5% em relação ao mês anterior, im-
pulsionada principalmente pelos televi-
sores, segundo pesquisa sobre o desem-
penho do setor varejista feita pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). "Independentemente do ní-
vel de renda, é da cultura do brasileiro 
ter eletrodoméstico em casa e a tevê é o 
símbolo deste setor", ressalta o econo-
mista do Instituto Pólis, Leandro Mo-
rais, que também é professor de Econo-
mia da PUC-Campinas. 

Para se ter uma ideia da importância 
desse objeto nas casas, a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) de 2009 revelou que 95,7% das 
casas tinham aparelhos de tevê. O por-
centual supera até mesmo o de gela-
deiras, com índice de 93,4%. No pri-
meiro semestre deste ano, o fatura-
mento dos eletroeletrônicos cresceu 
18% em relação ao ano passado. Se con-
firmada essa projeção, o setor fechará 
2010 com uma receita de 128 bilhões 
de reais, conforme dados divulgados 
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pela Associação Brasileira da Indús-
tria Elétrica e Eletrônica (Abinee). 

Por isso, cada vez mais as empresas de 
eletroeletrônicos investem em tecnologia 
em solo brasileiro. A sul-coreana Sam-
sung, que conquistou o terceiro lugar no 
ranking dos macrossetores, com 8,62% 
dos votos, vai apostar na montagem de 
painéis de leds no Brasil. O objetivo é 
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abastecer sua linha de televisores. Para 
isso, ela pretende investir, a partir des-
te mês, de 3 milhões a 4 milhões de dóla-
res. Contudo, a cifra pode chegar a 200 
milhões de dólares em até dois anos, de-
pendendo do movimento do setor. 

Alguns fatores têm impulsionado o 
aumento das vendas de eletroeletrôni-
cos em todo o País, segundo Morais: a 

isenção do IPI nos produtos, que per-
durou por dez meses, a expansão do 
crédito e o crescimento de empregos 
formais. "Além disso, temos uma mas-
sa salarial mais consistente, já que, em 
sete anos, o salário mínimo aumentou 
mais de 50%", ressalta o economista. 

De outro lado, a valorização do real em 
relação ao dólar tem reduzido os pre-

ços desses itens no Brasil. "Em agos-
to deste ano, registramos decréscimo 
de 13% no valor dos aparelhos de tevê, 
5,5% nos computadores, 1,5% nos fo-
gões e 2% nas geladeiras", afirma Mo-
rais, do Instituto Pólis. Na opinião de-
le, esse resultado é parte da redução 
dos valores dos importados. "Esse mo-
vimento deve provocar ainda mais a 



internacionalização desse segmento, 
que já é dominado por países como Es-
tados Unidos, Alemanha, Japão e todo 
o Sudeste Asiático", reforça o econo-
mista. A Abinee estima que as impor-
tações cresçam 40% neste ano. 

Vice-líder no ranking geral dos ma-
crossetores, com 19,45% das preferên-
cias, a Sony está de olho na inovação 
tecnológica. Ainda em 2010 deve lan-
çar no mercado um tablet e um apa-
relho de celular para concorrer com o 
iPad e com o iPhone, ambos da Apple. E 
deixou de vez alguns produtos que são 
consideradas obsoletos. Recentemen-
te, anunciou que, a partir de 2011, não 
produzirá mais DVDs graças à substi-
tuição em larga escala pelo Blu-ray. 

0 lançamento do novo modelo de celu-
lar vem ao encontro de um movimen-
to ascendente no mercado interno. Os 
brasileiros substituem os telefones de 
linha fixa pelos móveis. De acordo com 
a Pnad de 2009, o número de celulares 
já representava 41,2% dos lares, ante 
apenas 5,8% da telefonia fixa. 

Outro item que tem conquistado es-

paço nos lares é a máquina de lavar. De 
2004 a 2009, a Pnad mostra aumento de 
10 pontos porcentuais na compra deste 
item. Até o ano passado, 44,3% das ca-
sas tinham uma máquina de lavar. Com 
20,05% da preferência de votos, a Whirl-
pool - detentora das marcas Brastemp, 
Consul e KitchenAid - é a líder do setor, 
na opinião dos stakeholders. 

A companhia, que surgiu em Mi-
chigan, nos Estados Unidos, em 1911, 
transformou-se em uma das mais mo-
dernas do ramo. E investe pesado nisso. 
Somente no Brasil, dispõe de 20 labo-
ratórios de pesquisa e desenvolvimen-
to, e quatro centros de tecnologia espe-
cializados em cocção, condicionadores 
de ar, lavanderia e refrigeração, que es-
tão entre os maiores do mundo. No ano 
passado, a empresa do slogan "Não é 
assim uma Brastemp" lançou 160 no-
vos produtos, uma média de três por 
semana. Em três anos, a Whirlpool La-
tin America multiplicou por oito sua re-
ceita com produtos classificados como 
inovadores. Neste ano, a empresa quer 
atingir 25% de sua receita gerada com a 
venda desse tipo de produto. 





INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA recupera-se a passos lentos, após o pe-
ríodo sob os efeitos da crise financeira internacional. Seu principal 
obstáculo é o câmbio sobrevalorizado, que impacta negativamente as 
exportações e reduz a competitividade. Sondagem realizada pela As-
sociação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) indica 

que 79% das empresas preveem expansão dos negócios, enquanto 16% projetam es-
tabilidade em relação ao ano passado. No ranking das mais admiradas, a Sony foi vo-
tada por 39,4% dos stakeholders, pelo segundo ano consecutivo. Porém, para os exe-
cutivos do setor, ficou em terceiro lugar, com 16,97%. A Samsung ficou com o segun-
do lugar no ranking geral, com 16,7%. No setorial, classificou-se na quarta posição 
(15,61%). A liderança, para os administradores, ficou com a Panasonic - com 40,83% 
dos votos. Entre os fatores-chave foi registrado empate, com qualidade de produtos 
e serviços e respeito pelo consumidor recebendo, cada um, 20% das votações. 



BRASIL ESTÁ NA LISTA DOS DEZ PRINCIPAIS mercados mundiais da indús-
tria têxtil, bem como entre os maiores parques fabris do mundo. Detém 
o título de segundo principal fornecedor de índigo e o terceiro de malha. 
Está entre os cinco principais países produtores de confecção e hoje é um 
dos oito grandes mercados de fios, filamentos e tecidos. Um dos motivos 

deste sucesso é a diversidade - cada região atua de modo diferenciado e inova nos 
meios de produção e no tratamento dos tecidos. Em meio à globalização, a Santis-
ta Têxtil foi eleita a mais admirada pelo nono ano consecutivo. Neste ano, angariou 
19,3% dos votos provenientes dos stakeholders e 19,69% dos executivos do setor. Cote-
minas ocupou a segunda posição no ranking geral, com 13,4%. Em terceiro, Teka e Vi-
cunha dividiram as votações, conquistando 7,6% dos votos. Mas, para o ranking seto-
rial, a vice-liderança foi ocupada pela Vicunha, com 14,37%. As escolhas foram baliza-
das pela inovação (17,88%), ética (15%) e qualidade de produtos e serviços (13,63%). 
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