
Indústria eletrônica tem 3ª maior expansão  
Adriana Mattos 
 
A indústria eletrônica registrou em 2004 a terceira maior taxa de expansão de sua 
história. Em volume de mercadorias vendidas, o resultado também foi o terceiro 
melhor desde o início do Plano Real, em 1994. Crédito disponível na praça, demanda 
reprimida e forte ação do varejo para desovar produtos explicam os resultados. 
 
Os números foram apresentados ontem pela Eletros, entidade que representa os 
fabricantes de eletroeletrônicos. A conclusão faz parte de uma comparação de dados 
realizada pela Folha. 
 
Pelas informações preliminares, a indústria entregou ao varejo 35,8 milhões de 
produtos no ano passado. Esse volume equivale a uma expansão de 20% em relação a 
2003. Para este ano, a entidade fala em cifras mais conservadoras: espera uma 
elevação de 6%. 
 
Ao analisar anos passados, conclui-se que a alta de 20% só perde para a expansão 
verificada nos períodos de 1995 e 1996, anos seguintes à implantação da nova moeda 
brasileira. Naqueles dois anos, o montante de itens entregues às lojas cresceu 31,6% 
e 22,3%, respectivamente. A quantidade de itens vendidos atingiu 38,5 milhões e 47,1 
milhões, respectivamente. 
 
Mas o período é encarado como excepcional e, portanto, de difícil comparação. "O 
resultado de 2004 faz a indústria voltar ao patamar de 2000, o último ano de bonança 
no setor. É complicado fazer uma relação com os números pós-Real porque são pontos 
fora da curva, com bons resultados por causa da entrada de novos consumidores no 
mercado", diz Paulo Saab, presidente da Eletros. 
 
Calcula-se que, nos anos de 1995 e 1996, 30 milhões de pessoas que estavam fora do 
mercado ganharam poder de compra e se tornaram potenciais clientes das lojas de 
varejo. 
 
Desde então, no entanto, o setor viveu de altos e baixos. A partir de 2001, a indústria 
registrou retração nas vendas consecutivamente. As causas foram a crise de energia 
em 2001, as elevações na taxa de juros ao consumidor em 2002 e a queda na renda e 
a alta na taxa de desemprego em 2003. 
 
O que explica a expansão agora é a mudança no panorama macroeconômico. Os 
bancos e as financeiras aumentaram o crédito disponível para as compras e opções 
como o empréstimo vinculado ao holerite expandiram a demanda. Além disso, as lojas 
ampliaram os prazos de pagamento em 2004 e ainda há a questão do ciclo de vida das 
mercadorias. 
 
Como a última grande compra de eletrônicos ocorreu em 1995 e 1996, cerca de dez 
anos atrás, existe um momento propício para a troca natural de mercadorias agora. O 
tempo de vida dos eletrônicos varia de 8 a 10 anos. 
 
Em 2004, foram vendidos 7 milhões de TVs, o melhor desempenho desde 1997. A 
demanda por refrigeradores também cresceu e a venda subiu 20% sobre 2003. 
 
Aconteceram aumentos de preço no ano -só em setembro a indústria anunciou 
publicamente um reajuste de 11% para certos itens. Preços maiores e volume elevado 



comercializado devem turbinar o caixa das marcas. A Gradiente, até setembro, teve 
alta de 107% na receita sobre 2003. 
 

 
 
 
Leia mais 
 
Comércio de DVDs aumenta 80%  
Adriana Mattos 
 
Foram 3 milhões de aparelhos de DVDs vendidos das fábricas para as lojas em 2004 -
um volume superior à venda total da mercadoria nos anos de 2002 e 2003. O balanço 
anual de venda da mercadoria foi apresentado ontem pela Eletros, por meio de 
comunicado à imprensa. 
 
O volume anual também se aproxima, mas não ultrapassa, o patamar de venda do 
produto desde que o eletrônico chegou ao comércio no Brasil, em 1997. 
 
Calcula-se que, de 1997 a 2003, a quantidade total de unidades entregue ao varejo 
somou 3,6 milhões de aparelhos. Apenas em 2002 e 2003, foram pouco mais de 2,8 
milhões de DVDs entregues pelas marcas. 
 
Em termos percentuais, o volume vendido em 2004 foi 80% maior do que o apurado 
em 2003. Essa alta poderia ter acontecido por conta de uma base fraca de 
desempenho dois anos atrás. Porém, em 2003, a expansão já havia sido considerável: 
a elevação foi de 56% em comparação a 2002. Portanto, verifica-se uma alta em cima 
de outra alta. 
 
Preços mais competitivos do aparelho, proliferação de marcas importadas mais 
populares e expansão na produção de fitas de DVD explicam esse resultado recorde 
em 2004. 

 



Há DVDs com preço inicial a partir de R$ 286 -inferior ao praticado pelas lojas para o 
videocassete. Fabricantes como Britânia e as marcas própria de hipermercados 
lançaram os seus modelos. O preço médio do produto está em R$ 450. Com base 
nessa média, estima -se que o mercado brasileiro faturou R$ 1,3 bilhão com a venda do 
produto no país no ano passado. 
 
Além disso, a Warner e a Disney, que são donas de 50% do mercado de fitas de DVD 
no mundo, aceleraram os lançamentos dos títulos no Brasil. Estima-se que, a cada 
mês, entre 10 e 15 novos filmes cheguem às principais lojas especializadas em aluguel 
no ramo. 
 
Com a popularização, a questão da indústria deixou de ser apenas elevar a taxa de 
penetração do aparelho no mercado doméstico. Uma das discussões está em como 
aumentar a margem de lucro com a venda, já que a mercadoria se torna cada vez 
mais uma "commodity". Um dos caminhos é acelerar a venda dos gravadores de DVD, 
comercializados apenas pelas marcas que estão no topo do ranking do setor -Philips e 
Sony. 
 
O preço de mercado está em R$ 1,9 mil, em média. Há cerca de dois anos, ele valia R$ 
5 mil. 
Há uma expectativa do mercado de que no ano de 2005 a venda do aparelho de DVDs 
atinja 4,5 milhões de unidades. Com isso, o parque instalado do produto no país 
somará mais de 11 milhões de aparelhos. É como se praticamente toda a população da 
região metropolitana de São Paulo tivesse um DVD. (AM) 
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