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Popularização do aparelho, que custa um terço do preço de 99, aumenta a comercialização de 
outros itens, como TVs 
 
A popularização dos aparelhos de DVD está puxando para cima as vendas de produtos 
eletroeletrônicos. Só neste ano, os fabricantes deverão vender para o mercado interno 3,2 
milhões de aparelhos, segundo projeções da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos). O número significa o dobro do volume comercializado em 2003. 
 
Números da Eletros mostram ainda que as vendas de DVDs crescem em ritmo acelerado desde 
1999, quando os primeiros aparelhos foram lançados no país, ainda com preços altos -apenas 25 
mil unidades foram comercializadas naquele ano. 
 
Em 2000, foram 195 mil aparelhos vendidos; no ano seguinte, mais 588 mil e, em 2002, mais de 
1 milhão de DVDs chegaram aos lares brasileiros. 
 
Hoje, um aparelho pode ser comprado a prazo por cerca de R$ 380. Quando chegou ao Brasil, o 
aparelho mais barato não saía por menos de R$ 1.000. 
 
"A popularização do DVD foi beneficiada pela queda do preço do aparelho", disse Paulo Saab, 
presidente da Eletros. 
 
DVD aquece venda de TV 
 
Segundo Saab, o consumo de DVDs também aquece as vendas de televisores. A previsão da 
Eletros é que sejam comercializados 6,5 milhões de unidades até dezembro - mais 25% sobre o 
ano passado. 
 
"Quem compra um DVD acaba querendo comprar uma TV nova", disse Saab. E as vendas 
costumam ser maiores nesta época do ano, devido ao Natal. 
 
Por conta do bom desempenho desses aparelhos, as vendas dos produtos de imagem e som 
cresceram 72,63% em setembro em relação ao mesmo período de 2003 -de janeiro a setembro, o 
aumento foi de 68%.  
 
No entanto Saab espera que o setor de eletroeletrônicos como um todo feche o ano com aumento 
nas vendas da ordem de 15% a 20% sobre 2003. 
 
"Faz muito tempo que não terminamos o ano com crescimento. O aumento será menor que o 
verificado até setembro, pois começa a ocorrer uma desaceleração nas vendas." 
 
Segundo ele, as vendas do setor não registram crescimento desde 1999, quando houve a 
desvalorização do câmbio. Em 2001, o setor foi prejudicado pela crise energética. "Também 
sofremos com o aumento do desemprego e a redução do poder de compra." 
 
Outras linhas 
As vendas de produtos da chamada linha branca -geladeira, fogão, freezer- em setembro 
registraram aumento de 16,57% em relação ao mesmo período de 2003. De janeiro a setembro, 
o crescimento foi de 18,61%.  
 
Em setembro, as vendas de portáteis cresceram 20,33% sobre o mesmo mês do ano passado. No 
acumulado dos nove meses deste ano, o aumento é de 12,14%. 
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