
Fabricantes de televisores querem faturar Copa do Mundo em 2005 
Claudia Facchini De São Paulo 
 
Philips antecipa campanha promocional para o segundo semestre deste ano 
 
A Copa do Mundo na Alemanha será uma forte aliada dos fabricantes de televisores em 2006. A 
indústria trabalha com a possibilidade de superar o resultado obtido em 1996, há exatos 10 anos, 
quando as vendas explodiram. Mais uma coincidência anima os fornecedores: a vida útil dos 
aparelhos comprados na euforia do Plano Real pode estar chegando ao fim. Se confirmadas as 
previsões, as vendas de TVs podem atingir um volume recorde, ultrapassando pela primeira vez a 
marca de 9 milhões de aparelhos. 
 
"Em anos de Copa, a demanda já costuma ser entre 10% e 15% superior à usual", afirma Sergio 
Loeb, presidente executivo da Semp Toshiba S.A. 
 
As indústrias contam ainda com um novo incentivo, que não existia nos mundiais anteriores. O 
consumidor normalmente compra uma TV melhor do que a que possui, o que aumenta o poder de 
sedução de modelos de tela plana convencional (de tubo) e dos sofisticados televisores de plasma 
e cristal líquido (LCD), os atuais objetos de desejo. 
 
Antes inacessíveis ao bolso, esses modelos entraram em um processo de redução de preços, que 
tende a se acelerar daqui para frente com os ganhos de escala. Uma TV de 29 polegadas de tela 
plana, que custava no começo do ano entre R$ 1,8 mil e R$ 1,6 mil, hoje já é encontrada por R$ 
1, 4 mil. 
 
"No caso dos televisores de plasma e LCD, a erosão dos preços será ainda maior", afirma José 
Fuentes Molinero Jr , que assumiu neste ano a vice-presidência da divisão de eletrônicos de 
consumo da Philips no Brasil. Em poucos meses, o preço de um televisor de plasma de 42 
polegadas caiu de R$ 20 mil para R$ 15 mil. 
 
Executivos do setor estimam que a categoria "flat" como um todo, que inclui TVs convencionais de 
tela plana, plasma e LCD, já represente cerca de 20% das vendas totais. No ano passado, esse 
percentual era de 12%. 
 
Neste ano, apesar dos juros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros) mantém a previsão de que as vendas totais crescerão em torno de 10% em relação a 
2004. Se alcançada a meta, o mercado de TVs já deve aproximar-se neste ano do recorde de 8,5 
milhões de aparelhos registrado em 1996. 
 
No ano passado, as vendas surpreenderam, refletindo a maior oferta de crédito para o consumo e 
a melhora dos indicadores econômicos. Inicialmente, era esperado que as vendas ficassem em 
torno de 5,5 milhões de televisores, mas, segundo a Eletros, o mercado alcançou a ma rca de 7 
milhões de unidades, volume 33% maior do que o registrado em 2003. De acordo com a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, foram produzidos no pólo industrial 7,8 milhões de 
televisores, incluindo o total exportado pelas indústrias. 
 
A Philips não irá esperar 2006 para tirar proveito da Copa do Mundo. A multinacional holandesa é 
uma das patrocinadoras oficiais do evento e detém exclusividade no setor de eletroeletrônicos. 
"No segundo semestre deste ano, já vamos entrar no ar com a campanha para a Copa", diz 
Molinero 
 
A marca, que disputa a liderança com a Semp Toshiba em televisores, já elegeu sua vedete para 
a Copa. "Nosso foco estará na Ambilight", diz Molinero. O modelo foi criado pela Philips para 
diferenciar suas TVs de plasma e LCD dos concorrentes. Os aparelhos Ambilight emitem uma luz 
externa na parte de trás, que se altera conforme a cor predominante no vídeo. O objetivo é 
aguçar as sensações do telespectador.  



 
Embora as indústrias continuem otimistas, a alta dos juros acendeu um sinal de alerta e pode 
frear a recuperação do consumo. Mas, segundo a Eletros, as encomendas do varejo para o Dia 
das Mães cresceram 8%, sinalizando que os juros ainda não provocaram abalos. 

 
 
Leia Mais 
 
2006 já começou para a Embratel 
Eliane Sobral De São Paulo  
 
Já que não dá para antecipar a Copa do Mundo, antecipam-se as promoções. É o que está fazendo 
a Embratel que aproveita o gancho Copa do Mundo para iniciar uma reação que recupere sua 
participação de mercado nas chamadas nacionais de longa distância, que caiu de 25,2%, em 
dezembro de 2003 para 21% em junho do ano passado . E o primeiro passo é colocar nas ruas as 
ações promocionais relacionadas à Copa do Mundo que acontece no ano que vem. A primeira 
campanha, batizada de " 21 na Copa", premiará um cliente e 21 amigos que acompanharão o 
périplo da Seleção Brasileira na Alemanha. Antes disso, a empresa sorteará outras quatro viagens 
para as eliminatórias. Eles também terão o direito de levar mais 21 acompanhantes e todos 
receberão um celular com crédito de R$ 60,00 por mês, válidos até o início do campeonato, em 
junho de 2006. 
 
Para concorrer, além de usar o código da Embratel para completar suas chamadas interurbanas, o 
consumidor terá de se cadastrar no site da empresa. E esta é uma peça fundamental na 
estratégia da operadora. 
 
Isso porque, explica o diretor executivo da Embratel, Jorge Braga, em função da grande 
pulverização do mercado e da "comoditização" dos serviços, há muita dificuldade em se 
reconhecer o consumidor e, a partir daí, desenvolver produtos, serviços e até campanhas 
específicas. "As operadoras locais conseguem enxergar seus clientes com facilidade. Para nós, que 
usamos a estrutura de terceiros, essa missão é impossível. Com esse cadastro em mãos teremos 
uma ferramenta importantíssima promover a aproximação com o nosso cliente". 
 
Ele explica que hoje a companhia divide seu mercado consumidor em três grupos: os infiéis, que 
só procuram preço e promoção; os emotivos, que trocam de operadora se houver uma boa razão 
que não seja necessariamente o preço; e por último, os consumidores absolutamente fiéis que, no 
caso da Embratel, identificam-se com a marca nacional e raramente mudam de prestadora de 
serviço. "Se por um lado é difícil perder um cliente deste grupo, também é muito difícil trazer o 
fiel de outra empresa para o nosso lado", resume Braga. 
 
Ele afirma que essa aproximação com o cliente será a linha mestra do plano estratégico da 
companhia. Não é por outro motivo que a divisão dos investimentos publicitários passou a 
destinar 80% para propaganda e publicidade e outros 20% para o bellow the line (ações que não 
contemplam mídia, como promoções em ponto de venda). "Queremos fazer menos patrocínio e 
investir mais na aproximação com o nosso cliente e a campanha da Copa marca essa nova 
determinação", explica Braga. 
 
A campanha 21 na Copa foi desenvolvida pela Almap/BBDO e estreou no domingo passado com 
um filme para a televisão. A estratégia de divulgação prevê ainda anúncios em mídia impressa e 
mídia exterior (outdoors, por exemplo) e ações de merchandising. A Almap também criou um site 
exclusivo para a promoção. De acordo com Braga, essa é apenas a primeira campanha da 
empresa relacionada ao tema. "Até junho de 2006, muitas outras virão", avisa. 
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