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Após três anos de queda contínua, setor registra aumento acentuado nas vendas de aparelhos.  
 
O ano de 2004 marcou a retomada do crescimento nas vendas de eletrodomésticos, após três 
anos de queda contínua. Foram vendidos 37,1 milhões de aparelhos, de acordo com a Associação 
Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - Eletros, incluindo linha branca, portáteis e 
imagem e som.  
 
O desempenho foi 26,6% superior ao registrado em 2003, um resultado espetacular, 
considerando que as previsões da Eletros no primeiro semestre do ano indicavam incremento de 
apenas 4%. Assim, a indústria recuperou o patamar de vendas registrado em 1997, depois de 
amargar anos de resultados fracos, embora ainda abaixo do recorde histórico de 1996 (41,4 
milhões de aparelhos). De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônico (Abinee), as indústrias do segmento de utilidades domésticas eletroeletrônicas 
acumularam faturamento de R$ 15,3 bilhões, em 2004, 23% a mais que no ano anterior.  
 
Alta em todas as linhas  
 
Os excelentes resultados foram verificados em todas as linhas de produtos. Na linha branca, 
foram vendidos 9,6 milhões de aparelhos, 27,7% mais que no ano anterior, e em franco contraste 
com a queda de 11,5% nos negócios registrada em 2003 ante 2002. Foram vendidos 3,6 milhões 
de refrigeradores (20% mais que em 2003) e 3,7 milhões de fogões (aumento de 22%). Também 
se destacaram secadoras de roupas e lavadoras automáticas, com crescimento de 159% e 30% 
nas vendas, respectivamente.  
 
No segmento de portáteis, o salto foi de 19,2% (ante queda de 5,8% em 2003). Os produtos mais 
vendidos foram ferros de passar (5,2 milhões de unidades) e liquidificadores (3,5 milhões), mas 
as maiores altas foram observadas nos secadores-modeladores (54,8%), cafeteiras (17%) e nas 
batedeiras (15%).  
 
Mas o destaque de 2004 ficou por conta da linha de imagem e som, com salto de 33,2%, o maior 
crescimento anual deste segmento nos últimos dez anos. Foram vendidos 7 milhões de televisores 
(33% mais que em 2003) e 3 milhões de aparelhos de DVD (salto de 80%).  
 
Na verdade, os negócios no setor já vinham dando sinal de melhora desde o último trimestre de 
2003, também puxados pela linha de imagem e som. Com efeito, só em dezembro de 2003, o 
segmento de imagem e som registrou aumento expressivo de 55,43% sobre o mesmo período do 
ano anterior, bem acima da média de todos os segmentos (11,97%). Na mesma época, as vendas 
de produtos de linha branca foram 2,7% superio res às de dezembro de 2002, enquanto as de 
eletroportáteis caíram 5,2%, no mesmo período.  
 
A Eletros atribui o excepcional desempenho da indústria em 2004 a fatores como a queda nos 
preços dos eletroeletrônicos, associada à expansão do crédito e à recuperação do emprego. De 
acordo com dados da Fipe, os preços dos aparelhos caíram 0,37%, ante alta de 6,57% no Índice 
de Preços ao Consumidor, repetindo o comportamento de 2003.  
 
A ressalva é que o crescimento teria se verificado em contraste com um desempenho modesto 
registrado em 2003. Por isso mesmo, a entidade projeta um incremento bem mais modesto para 
2005, da ordem de 6%; isso caso a economia continue crescendo e as taxas de juros tornem a 
cair. Ademais, espera-se uma recuperação de preços no setor, sobretudo por conta da elevação 
dos custos dos insumos. Conforme a Eletros, somente os preços do aço subiram em torno de 65% 
para a indústria eletroeletrônica, em 2004.  
 



Queda do saldo comercial  
 
Em 2004, o saldo da balança comercial do setor totalizou US$ 391,9 milhões, com queda de 2,4% 
em relação ao ano anterior. Foram registradas exportações de US$ 671,5 milhões e importações 
de US$ 279,7 milhões, de acordo com dados da Secex.  
 
A inflexão na curva ascendente do saldo (tinha crescido 55,3%, em 2003) deve-se, sobretudo, ao 
aquecimento do mercado interno, para onde a indústria escoou preferencialmente sua produção. 
Com efeito, apesar do crescimento da produção, o ritmo de expansão das exportações caiu de 
36,1%, entre 2002 e 2003, para 20,2%, entre 2003 e 2004. Ainda mais impressionante, o 
incremento das importações saltou de 3,5% para 77,9%, nos mesmos períodos assinalados.  
 
O desempenho da indústria de imagem e som foi o principal responsável pela queda no saldo 
comercial de eletrodomésticos. De fato, o resultado positivo de US$ 111,2 milhões naquele 
segmento, em 2003, foi revertido para um saldo negativo de US$ 13 milhões. O fenômeno deve-
se menos à queda de 5,7% nas exportações (que ficaram em US$ 199,1 milhões) do que ao 
comportamento das importações, que mais que dobraram em 2004 (ante evolução de apenas 1% 
no ano anterior).  
 
Já na linha branca, o saldo comercial foi positivo, atingindo US$ 396 milhões, em 2004, com 
crescimento de 43,9% em relação ao ano anterior, apesar de se ter verificado uma diminuiç ão no 
ritmo de expansão do saldo (129,9%, entre 2002 e 2003). No segmento de eletroportáteis, o 
saldo em 2004 também foi positivo (US$ 8,9 milhões), porém com retração de 40,2% em relação 
ao ano anterior. O fato deve-se principalmente ao crescimento de 44% nas importações (US$ 
37,3 milhões, em 2004).  
 
Segundo a Eletros, os excelentes resultados externos, sobretudo da linha branca, devem-se à 
conquista de novos mercados na América Latina, EUA e Europa, bem como ao avanço tecnológico 
e de design dos aparelhos fabricados no País.  
 
A entidade conta com crescimento de 15% no saldo comercial com as três linhas, que deverá 
fechar 2005 na casa dos US$ 450 milhões, resultado de um provável incremento de 10% nas 
exportações (atingindo US$ 740 milhões), e de 4% nas importações (US$ 290 milhões). Para isso, 
as linhas branca e de portáteis deverão manter o excelente crescimento de exportações (28% e 
25%, respectivamente), enquanto em imagem e som espera-se incremento de apenas 5%. A 
avaliação da entidade tem como base uma estimativa de dólar médio de R$ 2,95 no ano. 
 



 
 
  

 
 
Leia Mais 
 
Importações de artigos chineses preocupam 
  
No começo de 2005, a Eletros reacendeu o questionamento sobre a entrada de aparelhos 
oriundos da China. De acordo com dados da entidade, as importações de eletroportáteis vindos 
daquele país cresceram de 3% do total, em 2002, para 15% ao final de 2004. Na linha branca, a 
participação chinesa nas importações teria saltado de 0,04% para 1,98%, no mesmo período.  
 
De acordo com o presidente da Eletros, Paulo Saab, o governo brasileiro deveria criar mecanismos 
de proteção à indústria nacional. Segundo o empresário, a concorrência é desleal, na medida em 
que o preço dos aparelhos chineses se situaria abaixo do custo de sua produção no Brasil.  
 
As queixas dos fabricantes nacionais acontecem em um momento de incremento acentuado nas 
importações. Em 2004, as aquisições externas no segmento de portáteis atingiram US$ 37,3 
milhões, com expressivo salto de 44% em relação ao ano anterior. Ademais, registrou-se 
crescimento das entradas externas em todas as linhas de portáteis. O caso mais clamoroso é dos 
liquidificadores, um dos produtos mais vendidos do segmento, cujas importações atingiram US$ 
425,8 milhões, em 2004, quase dez vez mais que o registrado no ano anterior.  
 
É verdade que vários fabricantes costumam complementar suas linhas fabricadas no País com 
modelos produzidos no exterior. No entanto, nos últimos anos, algumas linhas de produtos, até 
então importados, passaram a ser montadas no Brasil, tanto por conta do reaquecimento do 
mercado interno quanto pelas facilidades de exportação para países da América Latina. A Philips, 
por exemplo, trouxe para o País suas linhas de montagem de ferros de passar e de cafeteiras.  



 
 
Leia Mais 
 
Mercado apresenta desempenho recorde 
  
A indústria de eletrônicos de consumo apresentou desempenho recorde, em 2004, em resposta ao 
elevado aquecimento da demanda interna e das exportações. O faturamento do pólo 
eletroeletrônico de Manaus, onde se concentram os fabricantes, atingiu R$ 23,1 bilhões, 31,5% 
mais que no ano anterior, de acordo com dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(Suframa).  
 
O excelente resultado de 2004 foi verificado nas principais linhas desses produtos. Assim, foram 
fabricados 8,7 milhões de televisores, quase 3 milhões de unidades a mais que no ano anterior 
(crescimento de 49%), e bem acima do recorde anterior de 6,2 milhões de aparelhos de 1998. 
Também as vendas industriais desses aparelhos foram recorde, atingindo 8,8 milhões de 
unidades, em 2004, com salto de 43% sobre 2003, ainda segundo a Suframa. O faturamento 
recorde de R$ 4,6 bilhões foi 51,6% superior ao registrado no ano anterior e quase o triplo do 
registrado em 1999.  
 
O DVD player é o aparelho eletrodoméstico que apresenta o crescimento mais expressivo, não só 
no Brasil, mas em todo o mundo. Sua produção no País tem ascendido continuamente, atingindo 
3,6 milhões de unidades em 2004, 72% mais que no ano anterior, ainda de acordo com a 
Suframa, e bem superior à taxa de 45%, verificada em 2003.  
 
As vendas industriais desse aparelho explodiram a partir de 2000, quando somaram 203,9 mil 
unidades, contra apenas 18,3 mil no ano anterior. Em 2004, a indústria vendeu 3,5 milhões de 
aparelhos, 67% mais que em 2003. O faturamento com o produto também tem registrado 
resultados alentadores, tendo somado R$ 1,2 bilhão, em 2004, 47% mais que no ano anterior.  
 
O segmento de sistemas de som integrados apresenta desempenho bem menos dinâmico do que 
o das principais linhas do segmento de vídeo. A produção atingiu 4,1 milhões de unidades em 
2003, 14,7% a mais que os 3,6 milhões do ano anterior. O mesmo se pode dizer das vendas 
industriais, que somaram 4 milhões de aparelhos, ante 3,8 milhões em 2002 (acréscimo de 
apenas 5,3%). Mas vale ressaltar que tanto a produção como a venda atingiram mais do que o 
dobro do registrado em 1998. Quanto ao faturamento industrial, somou R$ 1,2 bilhão, pouco mais 
que o verificado em 2003.  
 
A estrela no segmento de áudio são os auto-rádios, cuja produção não somente atende o mercado 
interno mas que também se constitui em um importante item da pauta de exportação da indústria 
eletroeletrônica. Em 2004, a produção atingiu o recorde de 1,9 milhão de unidades, com 
acentuado incremento de 58,8% sobre o ano anterior. As vendas industriais, também recordes, 
somaram 1,8 milhão de aparelhos, com salto de 47%. O faturamento totalizou R$ 587 milhões, 
com crescimento de 48,8% sobre 2003. Ainda em 2004, foram exportados 73,5 mil desses 
aparelhos, 62,8% a mais que em 2003.  

 
 
Leia Mais 
 
Acordos superam impasse nas exportações 
  
No começo de 2005, empresários do Brasil e da Argentina acertaram um acordo em torno das 
exportações de televisores fabricados na Zona Franca de Manaus. Os produtores brasileiros 
poderão entrar no país vizinho com 100 mil unidades, em 2005, o equivalente a 8,3% do mercado 



argentino e metade do que foi exportado para lá em 2004. Em 2006, a participação dos 
fabricantes nacionais subirá para 9% e, em 2007, para 10%.  
 
O acordo superou o impasse a que haviam chegado as negociações, em dezembro de 2004, 
quando os empresários argentinos defendiam uma cota de 60 mil aparelhos (o equivalente a 6% 
do mercado), enquanto os brasileiros queriam 160 mil (16%).  
 
A proposta apresentada pelo empresariado argentino em reunião em Buenos Aires, na terceira 
rodada de negociações sobre TVs, foi que o Brasil limitasse suas exportações no ano que vem a 
60 mil unidades (num mercado estimado de 1 milhão). O Brasil propôs autolimitar-se em 160 mil 
unidades e requisitou a retirada imediata da sobretaxa de 21% que a Argentina aplica desde julho 
passado aos produtos da Zona Franca de Manaus.  
 
Em março de 2005, os negociadores dos dois países também chegaram a um acordo em torno de 
uma cota para a exportação de lavadoras automáticas. Ficou acert ado que, entre abril de 2005 e 
março de 2006, poderiam entrar no país vizinho 180 mil aparelhos, o equivalente a 45% daquele 
mercado.  
 
Tais acordos podem afetar o desempenho da indústria brasileira de eletrodomésticos. Sobretudo 
tendo em vista o crescimento das exportações dos produtos atingidos pelas cotas. Com efeito, as 
exportações de refrigeradores somaram US$ 243,2 milhões, em 2004, 48,6% mais que no ano 
anterior. No caso dos fogões, as vendas externas totalizaram US$ 97 milhões, com crescimento 
de 39,5%, e as lavadoras automáticas renderam ao país US$ 41,8 milhões, salto de 45,6% sobre 
2003. No caso dos televisores, as exportações renderam US$ 99,6 milhões, 28% mais que em 
2003.  
 
As limitações para a entrada de eletrodomésticos brasileiros foram anunciadas pelo governo 
argentino em julho de 2004 e confirmadas nas negociações de cotas nos meses seguintes. A 
Argentina decidiu exigir licença especial das companhias brasileiras para exportações de 
geladeiras, fogões e lavadoras de roupas, acabando com a política de concessão automática de 
licenças. Ainda em julho de 2004, o governo argentino impôs uma tarifa de 21,5% para o 
ingresso de televisores da Zona Franca de Manaus.  
 
A justificativa é um aumento exagerado das importações do Brasil, sobretudo de geladeiras, 
fogões e lavadoras de roupas. Segundo o governo argentino, 72% de todas as geladeiras 
vendidas no país são importadas, e dessas 95% vêm do Brasil; 30% dos fogões são importados, 
todos brasileiros; e 51% das lavadoras são importadas, das quais 70% são produzidas por aqui.  
 
A revogação das restrições dependeria de acordos entre representantes do setor privado dos dois 
países. Os primeiros acordos foram fechados em torno de fogões e geladeiras. Para as vendas de 
fogões, ficou estabelecida uma cota de 90 mil unidades, em 2004, e de 95 mil em 2005. Quanto 
às geladeiras, ficou acertado que o Brasil poderia exportar 36,3 mil unidades nos meses de agosto 
e setembro de 2004.  
 
Não se chegou a um acordo imediato quanto a cotas para lavadoras, de modo que o governo 
argentino confirmou a sujeição do produto a licenças não automáticas para importação. As 
negociações tinham terminado em impasse, em dezembro de 2004, quando a Argentina propôs 
reduzir a 35% a participação do Brasil no setor, que tinha 49% do mercado local em junho de 
2004.  
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