
O melhor desempenho dos últimos anos 
 
Com crescimento de 10% em 2003, o segmento encerrou três anos de estagnação. As 
perspectivas para o mercado de eletrônicos de consumo, até o final de 2004, são de continuidade 
de crescimento dos negócios, mantendo o comportamento dos últimos meses. No primeiro 
trimestre do ano, as vendas industriais saltaram 68,09% sobre o mesmo período de 2003. Os 
produtos em destaque foram DVDs, com incremento de 177%; televisores (64%); e sistemas de 
som (57%).  
 
Já em 2003 a indústria tinha registrado seu melhor desempenho dos últimos anos. As vendas 
industriais fecharam o ano com 10,93 milhões de unidades, 10% mais que no ano anterior, 
segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Com isso, a 
participação dos aparelhos eletrônicos de consumo no setor de eletrodomésticos passou de 
33,2%, em 2002, para 37,3%.  
 
Esta reação do mercado acabou com três anos de estagnação, em que as vendas patinaram na 
casa dos 10 milhões de unidades, e aponta para a recuperação do segmento, que ainda se 
encontra bem distante do pico de 16 milhões de unidades vendidas em 1996.  
 
Em diversos segmentos, registrou-se aumento de faturamento superior ao incremento das 
vendas, o que pode ser explicado, sobretudo, pela crescente participação de aparelhos de maior 
valor unitário, ou simplesmente pelo lançamento de novos modelos, o que é muito freqüente 
nesse setor. O salto do faturamento ocorreu a despeito da queda média de 7,17% nos preços dos 
produtos, em 2003, de acordo com levantamento da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 
(Fipe).  
 
A melhoria das condições econômicas também deve estimular o incremento das vendas. 
Destaques para a queda do desemprego e a elevação do rendimento do trabalhador em junho 
último, registradas tanto pelo IBGE, quanto por dados do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) e da Fundação Seade, referentes à Grande São 
Paulo. Outro fator impulsionador é o crescimento do crédito.  
 
O bom desempenho do setor tem sido puxado pelas vendas de DVD players. É o eletrodoméstico 
que apresenta o crescimento mais expressivo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sua 
produção no País tem ascendido continuamente, atingindo 1,9 milhão de unidades em 2003, 
45,2% mais que no ano anterior, segundo a Superintendência para o Desenvolvimento da 
Amazônia (Suframa). As vendas industriais explodiram a partir de 2000, quando somaram 203,9 
mil unidades, ante apenas 18,3 mil no ano anterior. Em 2003, a indústria vendeu 2,1 milhões de 
aparelhos, 76,3% mais que em 2002.  
 
Televisores em recuperação  
 
Foram fabricados 5,8 milhões de televisores, em 2003, 100 mil unidades a menos que em 2002, e 
400 mil abaixo do pico de 1998. Mesmo assim, as vendas industriais desses aparelhos atingiram 
6,1 milhões, em 2003, o maior patamar desde os 6,6 milhões de 1998. Mais importante ainda foi 
o faturamento recorde de R$ 3 bilhões, 15,1% mais que no ano anterior e quase o dobro, em 
termos nominais, do registrado em 1999.  
 
O mercado de sistemas de som integrados (rádio, gravador e discos) apresenta estagnação nos 
últimos anos. A produção atingiu 2,39 milhões de unidades em 2003, pouco acima dos 2,32 
milhões do ano anterior. O faturamento industrial manteve-se em R$ 1 bilhão em 2003, mesmo 
patamar do ano anterior. A produção de auto-rádios atingiu 1,179 milhão de unidades em 2003, 
24,7% mais que no ano anterior. Porém, o nível de produção é o mesmo de cinco anos atrás. A 
balança comercial da indústria de aparelhos de imagem e som fechou 2003 com saldo favorável 
de US$ 111,2 milhões, 15,6% inferior ao do ano anterior, de acordo com dados da Eletros. Aliás, 
o saldo vem caindo desde o pico de US$ 244,5 milhões, em 2000, registrando declínio superior a 
50% desde então. A queda do saldo tem sido puxada tanto pela ret ração das vendas externas, de 



US$ 338,3 milhões, em 2000, para US$ 211,1 milhões, em 2003 (declínio de 37,6%), quanto pelo 
incremento das importações, de US$ 83,1 milhões para US$ 100 milhões (salto de 20,3%), no 
mesmo período.  
 
Tendo em vista o bom momento vivido no mercado interno, a decisão do governo argentino de 
aplicar uma alíquota de 21% sobre os televisores originários da Zona Franca de Manaus não deve 
causar um impacto tão grande quanto o sofrido pela linha branca. A expectativa dos fabricantes é 
que o mercado interno absorva os excedentes que não puderem ser exportados.  

 
 
Leia Mais 
 
Mercado nacional em franco crescimento 
  
As vendas de câmeras digitais estão em franca ascensão no Brasil. A previsão para 2004 é de 
crescimento de 60%. Segundo a revista Fhox, referência no setor, em 2003 foram vendidos 250 
mil modelos digitais e, em 2004, deverão ser 400 mil. Ao final de 2003, já havia 1,5 milhão de 
câmeras digitais em uso no País, o equivalente a 6% do total de câmeras, de acordo com a 
mesma fonte.  
 
Entretanto, conforme informações da HP do Brasil, em 2003 foram vendidas 260 mil câmeras 
digitais no País, número que deverá atingir 300 mil ao final de 2004. Segundo dados da Kodak do 
Brasil, mais da metade dos lares brasileiros ainda não conta com nenhum tipo de máquina 
fotográfica.  
 
Um levantamento feito pelo Bondfaro.com, site de pesquisa de preços, mostrou que as buscas por 
esse produto no Natal de 2003 aumentaram 174%, em comparação com o mesmo período de 
2002. O produto ficou em segundo lugar entre os mais procurados, atrás apenas dos CDs. Ainda 
de acordo com a pesquisa, a procura por câmeras fotográficas analógicas caiu 25% em relação ao 
Natal de 2002.  
 
Estudo do Instituto Qualibest, divulgado pouco antes do Natal de 2003 e efetuado em diversas 
regiões do Brasil, mostrou que 21% dos entrevistados já tinham câmera digital e, entre os que 
ainda não tinham, 62% manifestaram a intenção de comprar uma nos próximos seis meses. Ainda 
de acordo com a pesquisa, 64% dos que já tinham o aparelho revelaram o costume de imprimir 
as fotos digitais, dos quais 52% usavam papel fotográfico para isso e outros 47% imprimiam em 
papel normal.  
 
No País, o mercado é liderado pela Sony, com produção em Manaus, mas as excelentes 
perspectivas com esse produto têm atraído a atenção de fabricantes diversos. Em julho último, a 
subsidiária da Hewllett-Packard (HP do Brasil) anunciou a intenção de situar-se entre as três 
principais marcas de câmeras digitais no Brasil, em um período de três anos. Para isso, estaria em 
estudo a produção dos aparelhos no País.  
 
O maior atrativo do produto, segundo o levantamento, é que o usuário não precisa comprar 
filmes, nem necessariamente dirigir-se a uma loja para revelar a foto, podendo imprimi-la em 
casa, em impressora doméstica a jato de tinta ou a laser.  
 
Para 87% dos consultados na pesquisa do Qualibest, a principal vantagem do modelo digital é 
poder ver a foto na hora em que ela é tirada. Também são bem avaliadas as possibilidades de 
enviar imagens por e- mail (73% dos entrevistados) e de se fazer ajustes nas fotos (apontado por 
69%). Igualmente bem apreciado é o fim dos gastos com filmes fotográficos.  

 
Leia Mais 
 
Philips quer dobrar vendas com aparelhos sofisticados 
  



A subsidiária brasileira da gigante holandesa Royal Philips Electronics tem planos ambiciosos para 
dobrar seu faturamento na América Latina em cinco anos, o que equivale a um crescimento anual 
de 15%, em média, até 2008. Em 2003, a companhia registrou faturamento de cerca de US$ 1 
bilhão no Brasil, que responde por aproximadamente dois terços da receita da empresa na 
América Latina.  
 
Para isso, a companhia deverá centrar-se em exportações a partir da região, em novas 
tecnologias e na integração das várias atividades do grupo. Na verdade, já nos últimos anos a 
Philips tem direcionado seu foco para a produção de equipamentos de maior valor agregado e 
para o apelo da inovação para atrair o consumidor. Outro foco da empresa é a integração entre os 
diversos aparelhos em conexão com a internet.  
 
A divisão Eletrônicos de Consumo  da companhia deverá concentrar boa parte das pretendidas 
inovações. Em 2004, a expectativa da Philips é de que a área cresça 20% em relação a 2002, 
puxada por um expressivo incremento nas vendas de televisores com tela de cristal líquido. Do 
total de televisores comercializados em 2003, 20% foram de tela grande, e a perspectiva para 
2004 é de incremento dessa participação.  
 
Exportações  
 
Também deve contribuir para a meta de dobrar o faturamento uma expansão consistente das 
exportações, que podem dobrar em cinco anos. As vendas externas representam 25% da 
produção, com destaque para a divisão Iluminação, que destina 45% do volume fabricado para a 
Ásia, América Latina e Estados Unidos. A divisão Eletrônicos de Consumo exporta 30% de sua 
produção.  

 
Leia Mais 
 
Gradiente apostano segmento de vídeo 
 
A Gradiente Eletrônica tem empreendido uma série de ações para retomar a rentabilidade. Em 
2003, a companhia registrou receita operacional líquida de R$ 434,5 milhões, 18,2% menos que 
no ano anterior. O prejuízo líquido subiu de R$ 15,8 milhões para R$ 180,8 milhões, no mesmo 
período. Segundo o presidente da empresa, Eugênio Staub, a companhia teria lançado uma série 
de novos produtos com margens de lucro mal calculadas.  
 
Em abril do ano passado, a Gradiente deu início a um amplo processo de reestruturação, 
buscando a otimização dos processos internos da empresa, e a melhoria do relacionamento com 
fornecedores e clientes, entre outros objetivos.  
 
Também aposta na melhoria do market share em linhas de vídeo. A companhia estima deter 
participação de 19%, no mercado de aparelhos de DVD, e de 3% no de TV. No começo de 2003, 
voltou ao mercado de televisores, depois de ter ficado fora do segmento por cerca de quatro anos. 
Também foram lançados novos modelos de aparelhos de áudio no formato ultra micro systems, 
home theaters, displays de plasmas, projetores, DVDokê e até DVD portátil.  
 
Em junho de 2004, lançou a linha de DVD "Toca-Tudo", com aparelhos compatíveis com as 
principais mídias e formatos existentes (DVD, DVD- R/RW, DVD+R/RW, SVCD, VCD, CD, CD-
R/RW, MP3, Foto CD e WMA), que reproduzem discos de todos os sistemas de cor e de todas as 
regiões do mundo.  
 
Ainda no final de 2003, a companhia tornou a lançar telefones celulares, e a expectativa é de que 
a Divisão de Telecomunicações volte a participar da receita do grupo com a parcela relevante de 
50%, como nos tempos em que era sócia da Nokia.  

 
Leia Mais 
 



Apreensão e expectativa com o novo sistema 
  
Os fabricantes de eletroeletrônicos aguardam a implantação do sistema  de TV digital no Brasil 
com um misto de expectativa, em função das novas oportunidades de negócios que serão 
abertas, e temor quanto às definições tomadas pelo governo.  
 
Com efeito, a Eletros sempre se preocupou em garantir que o governo não tomasse uma decisão 
definitiva sem consulta prévia aos fabricantes. Os empresários demonstravam preferência pelo 
sistema Standard Definition (SDTV), mais acessível ao consumidor, e não pelo sistema High 
Definition (HDTV), de alta definição, que encareceria o produto final. O modelo também deveria 
ser compatível com o mercado internacional, tendo em vista a exportação. A eventual 
implantação do padrão nacional, segundo os fabricantes, pode causar o isolamento tecnológico do 
País e o encarecimento dos aparelhos.  
 
No final de 2003, após a publicação do decreto que criou o Sistema Brasileiro de Televisão Digital 
(SBTVD), a Eletros queixou-se de ter sido excluída das discussões. O decreto criou um comitê de 
desenvolvimento e um grupo gestor para definir a política de TV digital, ambos formados somente 
por representantes do governo. A entidade também defendia a prorrogação do prazo para 
implantação de dispositivo de bloqueio de cenas de sexo e violência nos televisores, até a efetiva 
implantação da TV digital no País, pois temia comprometer as vendas de aparelhos.  
 
Entretanto, em julho último, o governo baixou a Medida Provisória (MP) 195, editada pelo 
Ministério da Justiça, determinando que todos os televisores comercializados a partir de outubro 
de 2006 deverão conter um dispositivo que permita ao usuário bloquear a recepção de programas 
que considere inadequados.  
 
A comercialização de televisores não equipados com o bloqueador será punida em 30% do valor 
de cada aparelho. O Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) vão definir a tecnologia utilizada nos aparelhos para o bloqueio.  
 
Tal obrigatoriedade já era determinada pela Lei nº 10.359, de 2001, e a MP foi editada para 
prorrogar os prazos anteriormente estabelecidos por essa lei para a venda dos novos aparelhos, 
atendendo a um pleito dos fabricantes do setor. Entretanto, a Eletros defendia também o 
escalonamento da adoção do bloqueador, de modo que os equipamentos seriam instalados 
primeiro nos televisores acima de 29 polegadas, cuja demanda é mais sensível a variações de 
preço, e só um ano depois nos modelos populares.  

 
Leia Mais 
 
Mapeamento detalhado do mercado 
  
As informações desta página foram extraídas do Estudo Especial "Imagem & Som", que o 
Panorama Setorial está lançando. A obra aborda a estrutura e o mercado da indústria de 
aparelhos eletrônicos de consumo, que engloba as linhas de imagem (televisores, DVDs, câmeras) 
e áudio (sistemas de som e CD players).  
 
O trabalho tem como ponto de partida uma análise da Zona Franca de Manaus (ZFM), que 
concentra a produção nacional do setor, com dados sobre faturamento, aquisição de insumos, 
benefícios fiscais e o Processo Produtivo Básico (PPB).  
 
Em seguida, o estudo esmiúça o desempenho dos principais segmentos do mercado. Na linha de 
áudio, o Panorama Setorial avalia aspectos como produção, vendas industriais, balança comercial 
e faturamento das mais importantes linhas de aparelhos, relação de fabricantes; já no segmento 
de vídeo, a análise traz os indicadores de vendas e os números da balança comercial, com ênfase 
nas áreas de TV, aparelhos de DVDs, filmadoras e o mercado das mídias.  
 



Entre outros destaques, o Estudo Especial salienta e detalha o crescimento de 10% nas vendas 
industriais em 2003, que alcançaram 10,93 milhões de unidades, bem como o saldo positivo de 
US$ 111,2 milhões na balança comercial que o setor atingiu.  
 
Mapeia os investimentos dessa indústria, avaliando o financiamento da produção e os 
investimentos nas unidades fabris e em mídia. Inclui também as discussões referentes a 
componentes eletrônicos e principais insumos.O estudo lista as tendências dos equipamentos, 
destacando os efeitos da convergência tecnológica, a integração entre aparelhos de vídeo e a 
informática, a substituição das mídias, o emprego da multimídia pela telefonia celular e o boom 
das câmeras digitais (sobretudo no mercado brasileiro). Traz destaque especial para as etapas 
recentes da implantação da TV digital no Brasil e a posição da indústria sobre esse assunto.  
 
Série Eletrodomésticos  
 
Finalmente, a análise aborda os movimentos das principais empresas do setor, incluindo Philips, 
Philco, Semp Toshiba, CCE, Gradiente, LG, Samsung, Cineral, Sony, Panasonic e Evadin, com 
informações sobre desempenho recente, investimentos e projeções dessas companhias.  
 
Este Estudo Especial faz parte de uma série publicada pelo Panorama Setorial sobre o setor de 
eletrodomésticos. Os demais estudos são os seguintes: "O Mercado de Eletrodomésticos", "A 
Indústria de Linha Branca", "Os Eletroportáteis", "Varejo de Eletrodomésticos" (inclui crédito ao 
consumidor) e "Eletrodomésticos: Componentes e Insumos". São trabalhos analíticos com foco 
dirigido e preços mais acessíveis.  
 
Mais informações sobre o Estudo Especial "Imagem & Som", bem como o conteúdo editorial 
produzido pela equipe do Panorama Setorial, podem ser acessadas no endereço eletrônico 
www.panoramasetorial.com.br ou pelo telefone (11) 3049-8049. 
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