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No Natal deste ano, os reprodutores de DVD são os mais fortes candidatos a vedete de vendas, de 
acordo com os fabricantes. Nos últimos anos, são os produtos da linha de áudio e vídeo com ritmo 
de crescimento de vendas mais acelerado. Segundo Afonso Hennel, presidente da Semp Toshiba , 
outros produtos de tecnologia de ponta, como os televisores de plasma, ainda estão longe do 
poder aquisitivo do consumidor. No varejo, uma TV de plasma chega a custar R$ 50 mil, enquanto 
o DVD está em torno de R$ 500. A Semp é líder em televisores, com 24% do mercado.  
 
Para estimular as vendas, os fabricantes inovam na tecnologia dos produtos. A Semp incorporou à 
sua linha de DVD o “foto CD”, através do qual é possível reproduzir imagens de foto digital na 
televisão. A Philco , por sua vez, agregou desde o início a função karaokê no seu aparelho.  
 
Encomendas crescem  
 
As encomendas da indústria de eletrônicos começam a crescer no mês de agosto. Para os 
fabricantes, contribuíram para isso o baixo estoque do varejo e as medidas de reativação da 
economia, como a queda dos juros e a redução do depósito compulsório dos bancos.  
 
De acordo com Jorge Almeida, diretor comercial da Itautec-Philco , em julho e agosto começou 
uma retomada das compras nos pontos de vendas, com a conseqüente redução dos estoques. 
Além disso, as lojas estão programando suas compras até o mês de dezembro. A Philco está em 
terceiro lugar no mercado, com 14% de participação.  
 
Breno Marcelino, diretor de vendas da LG Eletronics , inclui entre estes fatores o anúncio de uma 
linha de financiamento do Banco do Brasil para eletroeletrônicos voltada ao público de baixa 
renda. Ele acredita que tudo isto cria nos varejistas um clima de retomada.  
 
Retomada que, para executivos como Giovanni Cardoso, diretor comercial da Mondial , será 
gradual, até um Natal que poderá ser classificado como bom. Para ele, a recessão do primeiro 
semestre reprimiu a demanda, que tende a se soltar aos poucos.  
 
Para Almeida, o maior problema tende a ser a falta de planejamento anterior da indústria para 
esta retomada. A Philco reduziu a sua capacidade instalada, através de cortes de pessoal, e pode 
não dar conta de um crescimento da demanda. Caso a venda de televisores com mais de 29 
polegadas cresça, como está acontecendo, será necessário direcionar a fábrica reduzindo a 
produção de aparelhos com menor saída no mercado.  
 
A LG planeja a sua produção no país prevendo a destinação de uma parte para exportação. Para 
Marcelino, isto permite que a empresa possa direcionar melhor a produção caso a demanda cresça 
mais que o esperado. O gargalo, para ele, é a produção dos fornecedores e a importação dos 
componentes, que pode não acontecer no ritmo necessário.  
 
Tamanho do mercado  
 
O mercado de áudio e vídeo no Brasil tem se mantido nos últimos desde 1998 em torno de 10 
milhões de unidades vendidas por ano, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) . Neste segmento, a Semp Toshiba lidera, com 24%. A Philips 
é a segunda, com 21%. Philco e LG disputam o terceiro lugar, com 14%. CCE tem 11% de 
participação, Panasonic 9%, e o restante divide os outros 5%.  
 
O segmento de linha branca, que inclui geladeiras, se mantém em 8 milhões de unidades. 
Eletroportáteis, segmento dos liquidificadores, caiu de 13 milhões para 11 milhões nos últimos 
dois anos de acordo com a Eletros.  



 
No primeiro semestre, as vendas de eletroeletrônicos caíram 13,9%. De acordo com Paulo Saab, 
presidente da Eletros, com a redução dos juros e do compulsório, as vendas tendem à retomada, 
mas ainda fecharão abaixo de 2002.  
 
O setor de eletroeletrônicos acumula quedas expressivas nos últimos três anos. Em 2001, 
diminuiu suas vendas em 5,75%, principalmente por causa do racionamento de energia. Em 
2002, a crise do período eleitoral fez reduzir as vendas em 2%.  
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