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Copa do Mundo é sinônimo de gol de placa para os fabricantes de televisores. Tradicionalmente, o 
período amplia a comercialização destes produtos entre 15% e 20%. Até agora, entretanto, o 
mercado registrou aumento de 55% no volume de vendas, segundo o gerente de negócios 
televisores da Philips, Caio Catto. Para expandir ainda mais os negócios, empresas do setor 
intensificam sua comunicação com foco na maior competição de futebol do planeta. E vão pelo 
mesmo caminho: o das ações promocionais.  
 
"Promoção é sempre um estímulo direto às vendas", afirma o diretor de atendimento da conta da 
Semp Toshiba na Talent, agência responsável pelas campanhas da empresa desde 1989, Rogério 
Dezembro. A Semp Toshiba, aliás, acaba de lançar uma campanha publicitária justamente para 
anunciar sua ação promocional para a Copa do Mundo. "A idéia é tirar partido de que o televisor é 
um objeto de desejo para ajudar a alavancar todo o portfólio da companhia", afirma Dezembro, 
ao acrescentar que a promoção envolve todos os produtos da marca Semp Toshiba.  
 
"Optamos por sortear aparelhos ao invés de viagens para a Alemanha, já que muitas empresas de 
diversos setores estão oferecendo passagens. Além disso, podemos ficar por mais tempo no ar, 
até depois da Copa", comenta o diretor da Talent. Neste ano, a empresa investirá mais de R$ 40 
milhões em marketing, verba superior à destinada à área em 2005.  
 
A LG Electronics, por sua vez, afirma ter sido a primeira a lançar uma promoção com foco no 
Mundial, no segundo semestre de 2005. Agora, planeja reforçar sua estratégia de mídia e ponto-
de-venda para a última fase da ação promocional, que ocorre em maio e que envolveu o sorteio 
de 27 viagens para a sede do Mundial. De acordo com o diretor de marketing da companhia, 
Eduardo Toni, a estratégia foi bem recebida tanto pelos consumidores, quanto pelos 
revendedores. "As ações promocionais ajudam a fazer a imagem da marca e a conversão de 
venda. Isso porque, cada vez mais, o consumidor decide pelo item no ponto-de-venda", avalia 
Caio Catto, da Phillips.  
 
Estima-se que o mercado de televisores atinja 10,5 milhões de unidades vendidas em 2006. 
Trata-se do maior número desde 1996, de acordo com Catto. O executivo informa também que, 
mesmo com maior valor agregado, os televisores de cristal líquido e plasma devem ser os ícones 
desta Copa do Mundo, a exemplo do que ocorreu no Natal do ano passado, até porque os preços 
vêm se tornando cada vez mais atrativos.  
 
Uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo, a Phillips, foi além da comunicação de massa, 
de ação promocional e de campanha na mídia. A companhia holandesa investe em um evento 
temático, que ocorrerá em São Paulo, durante a Copa do Mundo.  
 
"O Brasil é um mercado estratégico e respira futebol", comenta o gerente, ao complementar que a 
empresa optou por uma estratégia de comunicação composta pelo institucional, linha de TVs de 
uma maneira geral e os gravadores de DVDs, que começam a cair no gosto dos brasileiros. "Em 
seu ciclo de vida, este é um produto que está em crescimento. Não só pela proximidade da Copa, 
mais por ser um mercado novo, que apresenta preços mais acessíveis que há um ano", finaliza 
Caio Catto.  
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