
Philips dá TV de presente se Argentina for campeã 
Paulo Braga 
 
Fabricantes esperam vender 1,7 milhão de aparelhos neste ano. 
 
Aproveitando a euforia dos torcedores argentinos com a Copa do Mundo, a Philips tenta alavancar 
suas vendas de televisores com uma proposta ousada. Para cada consumidor que comprar um de 
seus televisores "top de linha", ela promete dar outro igual caso a Argentina volte da Alemanha 
com o título de campeã. Jorge Araujo/Folha Imagem  
   
A promoção vale para as TVs de 32 polegadas com tela LCD e de 42 e 50 polegadas com tela de 
plasma da linha Ambilight. Os preços vão de 13 mil pesos argentinos (US$ 4 mil) a 23 mil (US$ 
7,4 mil).  
 
"Temos tanta confiança em que a Argentina é um candidato sério ao título que queremos que 
nossos consumidores fiquem encantados ao ganhar outro Ambilight no fim da Copa", disse 
Florencia Pavese, gerente de marketing da Philips Argentina.  
 
Para poder torcer com tranquilidade e comemorar junto com o cliente em caso de vitória, a 
empresa contratou um seguro que cobre os custos dos prêmios. Segundo Pavese, as negociações 
com a seguradora Marsh começaram em março do ano passado e foram concluídas em dezembro. 
"Não posso revelar quanto nos custou o seguro, mas custou muito dinheiro", afirmou.  
 
Segundo a Philips, a expectativa é que o "desafio" resulte na venda de 3 mil aparelhos. A 
promoção foi lançada em fevereiro e até a semana passada haviam sido vendidos cerca de mil 
televisores, segundo a empresa.  
 
De acordo com estimativas locais, a expectativa das empresas é que neste ano sejam vendidos no 
país 60 mil aparelhos de TV de alta definição, um crescimento de quase 400% em relação aos 16 
mil vendidos em 2005. O setor espera vender 1,7 milhão de aparelhos, um número muito superior 
aos 242 mil vendidos em 2002.  
 
O resultado do ano da última Copa foi consequência da crise econômica vivida pelo país, que 
estava em seu pior momento justamente na época do torneio. Para piorar o ânimo dos 
argentinos, a seleção, que era uma das favoritas para a conquista do título, foi eliminada na 
primeira fase. Desta vez, empresas querem aproveitar a combinação do bom momento econômico 
com o fanatismo dos torcedores.  
 
Na Argentina os torcedores demonstram um apoio quase incondicional ao seu time. Durante um 
jogo são raras as ocasiões em que a torcida vaia seu próprio time, mesmo que ele esteja 
perdendo. A reação é geralmente oposta, com os torcedores cantando e tentando motivar a 
equipe a reverter o resultado.  
 
Os telespectadores podem, inclusive, acompanhar transmissões ao vivo dos jogos do campeonato 
argentino que só mostram a torcida, com narração ao estilo radiofônico, quando são disputadas 
partidas em que o acesso às imagens é restrito a assinantes de um determinado canal ou limitado 
pelo esquema "pay per view".  
 
A paixão também é demonstrada pela grande quantidade de programas esportivos de rádio e TV e 
pela extensa cobertura dada pelos jornais ao futebol, que abarca, além dos times da primeira 
divisão, as categorias inferiores e o desempenho de argentinos que jogam no exterior. Quando o 
assunto é seleção, as reportagens trazem quase sempre uma visão favorável ao time da casa. Os 
dois grandes jornais do país, "Clarín" e "La Nación", estão publicando suplementos semanais 
sobre o Mundial.  
 



Para este campeonato, a confiança dos argentinos é grande, apesar de a imprensa local 
mencionar o Brasil como principal favorito ao título. As comparações com o futebol brasileiro são 
frequentes, e a Mastercard, um dos patrocinadores oficiais da seleção argentina, usou 
recentemente o bom desempenho de Carlos Tevez, que joga no Corinthians, para encher a bola 
dos argentinos. "Que um jogador argentino seja o ídolo máximo do time campeão do futebol 
brasileiro: não tem preço", diz um anúncio da empresa.  
 
As comparações entre Pelé e Maradona, quase invariavelmente favoráveis ao argentino, também 
são uma constante. Emissoras de TV estão disputando seu passe para que seja comentarista dos 
jogos da seleção argentina na Copa. 

 
 
Leia Mais 
 
Um olho no jogo e o outro no atendimento ao público 
Eliane Sobral 
 
O que fazer com os funcionários que precisam atender o público mas que não tiram o olho da tela 
da TV à espera do Brasil em campo, em plena Copa do Mundo? Esse é o dilema de empresas 
como o Grupo Pão-de-Açúcar, com 57 mil funcionários, da Atento, empresa de call center que 
emprega 55 mil funcionários, do laboratório Delboni Auriemo, que tem 1,5 mil funcionários e do 
Hospital São Luiz, com 2,5 mil empregados, 55% deles diretamente envolvidos nos cuidados aos 
pacientes. 
 
Só o Grupo Pão de Açúcar calcula em 740 o número de aparelhos de televisão que estarão à 
disposição do pessoal durante os jogos do Brasil - sem contar os telões que serão colocados nas 
áreas administrativas.  
 
A Atento já mandou seu departamento de compras orçar a aquisição de 47 televisores, de 29 
polegadas, para que ninguém perca as partidas. Segundo o diretor de comunicação da empresa, 
Luis Alcubierre, os aparelhos serão sorteados entre os empregados depois que a Copa acabar.  
 
No Delboni, os funcionários já contam com aparelhos de TV colocados nas áreas de espera dos 
pacientes assim como ocorre no Hospital São Luiz.  
 
Mas, embora as empresas se esforcem para garantir a infra-estrutura, há setores que não podem 
parar e aí o jeito é dividir a turma em dois times - cada um assiste a um tempo de cada jogo ou 
as equipes se dividem e cada uma assiste a um jogo diferente.  
 
"O movimento cai muito quando o Brasil está em campo. Algo perto dos 70%. Mas sempre tem 
quem não goste de futebol e aproveite o momento para fazer suas compras e a gente tem que 
atender", afirma Fernando Solleiro, diretor de recursos humanos do Grupo Pão de Açúcar. 
Segundo ele, nos bairros mais afastados e com pouca segurança, a opção é por fechar a loja. "Na 
Copa de 82 a gente fechou por algumas horas porque havia a questão da segurança, ou porque o 
funcionário simplesmente não conseguia atender direito", diz Solleiro.  
 
E esse é um dilema real para empresas cujo trabalho envolve o atendimento direto ao público. 
"Futebol é a paixão nacional, mas sempre tem os que não gostam. Não dá para suspender a 
operação", diz a gestora do laboratório Delboni Auriemo, Cristina Kuwahara.  
 
Ela conta a inacreditável história de um paciente que chegou a reclamar com a gerência de uma 
unidade por causa da comemoração dos funcionários quando o Brasil marcou um gol decisivo, em 
plena Copa do Mundo.  
 



Nelson Alvarez, gerente de RH do Hospital São Luiz calcula uma queda no atendimento de 50% 
durante jogos do Brasil mas nem isso, diz ele, permite que todos os funcionários possam dedicar 
atenção exclusiva à Copa. "Quem trabalha na maternidade sai ganhando porque ali é sempre uma 
festa. Mas tem outras áreas do hospital onde é difícil até torcer. Tem que ser uma coisa muito 
discreta", comenta ele.  
 
No Banco Itaú, com 2,7 mil agências e 40 mil funcionários, os refeitórios, salas de reuniões e 
auditórios serão transformados em arquibancada e pelo menos aqueles que trabalham nas áreas 
administrativas já têm vaga garantida. "Mas o pessoal das agências terá de esperar mais um 
pouco porque estamos aguardando as determinações do Banco Central", diz o diretor executivo de 
recursos humanos do Itaú, Fernando Tadeu Perez.  
 
Além do local para assistir as partidas, os torcedores terão outra questão para resolver. 
Principalmente se a opção for pela TV por assinatura. A exemplo do SporTV, a ESPN Brasil 
também vai criar um canal com transmissão 24 horas por dia com notícias exclusivas da Copa e 
transmissão de todos os jogos do Mundial. 

 
 
Leia Mais 
 
TV de plasma vira vedete nas locadoras de equipamentos 
Eliane Sobral 
 
As empresas que pretendem alugar equipamentos para que seus funcionários assistam aos jogos 
do Brasil na Copa do Mundo no próprio local de trabalho devem apertar o passo. Especialmente se 
a opção for por TV de plasma. "Os pedidos de orçamento estão entre 30% e 40% maiores do que 
num ano sem Copa e a TV de plasma virou febre", afirma Marcelo Zanetti, diretor da Locatech - 
empresa especializada na locação de equipamentos de audiovisual.  
 
A carioca Exelion Audiovisual, já atendeu várias solicitações de orçamento e fechou pelo menos 
dois contratos. "Ambos para locação de TV de plasma", informa Yara Vasconcellos, uma das sócias 
da empresa.  
 
Embora mais sofisticada e com qualidade de imagem garantida, os especialistas lembram que é 
preciso observar alguns quesitos antes de optar pela televisão, ao invés do tradicional telão. "Por 
maior que seja o aparelho, ele é indicado para pequenos espaços e para um número restrito de 
espectadores", lembra Zanetti.  
 
Apesar da grande procura, os executivos do setor dizem que o bom e velho telão continua na 
preferência das empresas. "Principalmente as que têm muitos funcionários ou que vão oferecer 
um espaço para clientes, como bares, hotéis e restaurantes", afirma Cláudia Gomes, 
coordenadora geral da área de locação da Estado da Arte - especializada no aluguel de 
equipamentos com filiais em quatro cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e 
Curitiba.  
 
Um ponto em comum entre empresas do setor é o aumento da demanda que, segundo os 
executivos, começou com muita antecedência nesta Copa. "Faltam quase dois meses e os pedidos 
de orçamento subiram 30%", diz Renato Cardoso Ribeiro, dono da SOS Megashow, de São Paulo. 
Ele diz que já providenciou o aumento do estoque - cuja capacidade parece ser segredo de estado 
para essas empresas. "Temos capacidade para atender todo mundo, mas revelar o tamanho do 
estoque é dar a pista para a concorrência", explica Ribeiro.  
 
 
A antecedência garante não só o equipamento como preços mais em conta. O aluguel de um telão 
com retroprojetor e caixas de som varia hoje entre R$ 150 e R$ 200 a diária. Já a locação da TV 



de plasma custa, em média, R$ 350 por dia. "Esses preços podem cair se a empresa fechar um 
pacote com antecedência. Se deixar para a última hora vai pagar mais caro" diz Cláudia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B6. 


