
LG Electronics, Panasonic e Arno vendem mais à classe C  
 
A LG Electronics investe na produção de televisores de tubo com tela plana (flat) para ampliar 
suas vendas para a classe C. Assim como ela, outros fabricantes de eletroeletrônicos como 
Panasonic e Arno usam as ampliações de prazo de pagamento junto ao varejo para aproximar as 
famílias de seus sonhos de consumo. 
 
“Apenas R$ 10,00 ”; essa é a diferença no valor da parcela de uma televisão flat de 21 polegadas 
para um aparelho de 20 polegadas convencional apontada por Fernanda Summa, gerente de 
televisores da LG. Segundo ela, com maior acesso ao crédito, as famílias com rendimento mensal 
entre 4 e 10 salários mínimos tendem a procurar produtos de maior valor agregado. Conforme 
levantamento da consultoria LatinPanel , a classe C consumiu 7% a mais em 2005.  
 
“Os consumidores de classe C é que ajudam a fazer volume nas nossas vendas”, complementa 
Fernanda Summa. Ela diz que, apesar de a empresa continuar com a produção de aparelhos de 
tubo com tela convencional, o mercado flat tem muito a crescer no Brasil. “ Em 2004, 15% dos 
televisores vendidos no país foram flat. No ano passado, essa porcentagem passou para 25%. Em 
2006, projetamos que esse tipo de aparelho represente 40% do mercado de televisores no 
Brasil”, completa.  
 
A expressão do mercado flat é tamanha que a gerente comenta que ainda no primeiro semestre 
desse ano a LG irá lançar aparelhos de tubo superslim de 21, 29 e 32 polegadas. “Para a classe C, 
esses televisores com 30% a menos de espessura, ainda serão um pouco premium”, ressalta 
Fernanda Summa. 
 
Para 2006, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) projeta 
que as vendas da linha de imagem e som devem crescer cerca de 30%. O mercado de televisores 
será 16% maior do que em 2005. Para os DVDs, a expectativa da associação é ainda melhor, um 
crescimento estimado em 65% em relação ao ano passado. 
 
Ricardo Katsumi, gerente de marketing da Panasonic, revela que os DVDs, televisores e 
microondas da marca têm grande parte das vendas destinadas às famílias de classe C. Segundo 
ele, a penetração desses produtos nas casas cresceu fortemente por causa da competição dos 
varejistas na oferta de crédito. 
 
No caso dos aparelhos de DVD, ele acredita que o consumo das famílias classe C acabou facilitado 
com a queda de preços decorrente — entre outros fatores — do excesso de oferta, do câmbio 
favorável e da otimização das linhas de produção. Ele é cauteloso, entretanto, ao estimar 10% de 
crescimento para a linha neste ano. Isso porque, a Panasonic já tinha registrado um aumento de 
52% de 2004 para 2005.  
 
Katsumi diz ainda que há uma expectativa positiva de aumento nas vendas de televisores 
Panasonic, 15% a mais que o registrado em 2005. “A classe C comprou muitos aparelhos na 
época do Plano Real. Como a vida útil média de uma televisão é estimada em dez anos, muitas 
pessoas comprarão televisores para substituir os modelos de 20 polegadas que já têm”, explica o 
gerente. 
 
O microondas é outro produto que, aos olhos da Panasonic, tem grande potencial de venda para 
esse mercado. Katsumi revela que a empresa produziu 1,5 milhão de peças em 2005 e quer 
fabricar, pelo menos, 10% a mais neste ano. O aumento dessa demanda, na opinião dele, é, em 
parte, justificado pelo afastamento da possibilidade de apagão. 
 
O gerente de marketing da Panasonic destaca que, ainda em 2006, a empresa passará a contar 
com mais dois novos modelos de aparelhos de DVD e de home theater — alguns deles para 
atender essa demanda mais popular. 



As projeções da Eletros para 2006 também evidenciam crescimento para a linha de 
eletroportáteis. Algo em torno de 6% a mais do alcançado em 2006. José Augusto Oliveira, diretor 
comercial da Arno, diz que a companhia aumentou em quase 20% as vendas em todas as linhas 
em 2005 com grande demanda para a classe C. “O curioso é que os produtos premium foram os 
responsáveis por alavancar nossas vendas”, revela Oliveira. Segundo ele, o acumulado de 
fevereiro deste ano aponta um crescimento de 25%, ocasionado nas boas vendas das linhas de 
maior valor agregado. O diretor diz que, mesmo sendo o mais caro do mercado, o ventilador com 
repelente da linha Ambiance foi campeão de vendas. 
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