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A explosão do crédito, em razão das parcerias dos lojistas com instituições financeiras, 
promoveu um avanço das redes de hipermercados no varejo de eletros. No ano passado, o 
setor vendeu R$ 7 bilhões em produtos da linha, 16% a mais que os R$ 6 bilhões de 2004, 
conforme estimativa feita a partir de dados da Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Para este ano, o setor espera uma repetição no nível de crescimento, com um 
movimento superior a R$ 8 bilhões. 
 
Em algumas empresas, o movimento supera as vendas de importantes varejistas 
especializados em móveis e eletros. No Grupo Pão de Açúcar , por exemplo, o volume de 
negócios em eletrônicos cresceu 8,5% no ano passado e atingiu R$ 1,27 bilhão, mais que a 
receita bruta da Lojas Cem , de R$ 1 bilhão em 2005.  
 
Contudo, o volume financeiro dos supermercadistas, com a venda só de eletros, ainda é 
inferior ao das lojas do segmento, que registram faturamento anual superior a R$ 30 bilhões.  
 
Só a Casas Bahia, maior varejista de móveis e eletros do País, faturou R$ 11,5 bilhões em 
2005. “As redes estão ampliando o sortimento de não alimentos e, naturalmente, isto gera um 
crescimento das vendas de eletros. O movimento estimula o consumidor a comprar tudo no 
mesmo local, uma vez que encontra mais opções nos hipermercados”, diz João Carlos de 
Oliveira, presidente da Abras e que projeta para este ano um crescimento nas vendas da linha 
parecido com o verificado em 2005. 
 
Oliveira lembra que a aproximação dos bancos com o varejo incrementou o crediário 
(responsável pela maior parte das vendas de bens duráveis) nas lojas e fez com que a 
participação dos cartões private label (cartão de crédito da empresa) nas vendas do setor 
subisse de 13,2% para 17,3% no ano passado. Esse fator contribuiu para um aumento na 
participação dos eletros nas vendas totais (veja gráfico). Já em 2006, além do avanço do 
crédito, o acontecimento da Copa do Mundo, que fomenta os negócios com televisores, aquece 
o mercado. A projeção dos fabricantes de televisão é vender 12% a mais, em volume, do que 
em 2005, ano em que foram comercializados 9,8 milhões de aparelhos. 
 
A rede de hipermercados Extra , do Pão de Açúcar, prevê uma expansão de 55% nos negócios 
em TVs e DVDs durante o primeiro semestre deste ano, na comparação das vendas de lojas 
com no mínimo 12 meses de operação (conceito mesmas lojas). No primeiro trimestre, a rede 
informa que atingiu aumento de 43% nas vendas de televisores. Semp Toshiba , Philips e LG 
são os maiores fornecedores de televisão da varejista. 
 
Maior varejista do País, o Grupo Pão de Açúcar projeta crescimento de 55% nos negócios em 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos relacionados ao evento. 
 
“O dólar em baixa, as quedas de juros e a facilidade de crédito estimulam o consumidor a 
comprar eletros”, afirma Francisco Testa, diretor comercial do Wal-Mart, terceiro maior 
supermercadista brasileiro.  
 
A expectativa da empresa de origem norte-americana é que as vendas de televisores subam 
em 85% neste ano, sobre 2005. Hoje, o departamento de eletros do Wal-Mart agrega cerca de 
1,2 mil itens. Francisco Testa conta que o crescimento vem desde dezembro. Só no mês das 
festas de final de ano, as vendas de TVs de tela plana de 29 polegadas cresceram 65% em 
relação a 2004, o que já sinalizava vendas quentes para os meses seguintes. 
 
Além das TVs de tela plana, o sucesso dos aparelhos de plasma contribui para o momento 
positivo. De acordo com os lojistas, os preços dos produtos de alta tecnologia tiveram queda, 
na indústria, nos últimos meses, o que facilita a compra. 
 
Na rede gaúcha Zaffari , quarta maior do Brasil, o segmento de eletroeletrônicos também está 
apresentando bons resultados. O incremento das vendas nos três primeiros meses do ano 



ficou entre 5% e 10%, dependendo do segmento de produto. A perspectiva é de continuidade 
do crescimento. 
 
O incentivo do governo federal a computadores populares também estimulou vendas da linha 
de informática. Para incentivar as vendas, o Wal-Mart está promovendo lançamentos de 
produtos, além de feirões e saldões nas lojas do Centro-Sul. No momento, a rede realiza o 
Feirão Big Eletroeletrônicos em Curitiba (PR) e o Saldão de Eletroeletrônicos em todas as lojas 
Big do Rio Grande do Sul, Paraná, interior de São Paulo e Santa Catarina, hipermercados que 
foram adquiridas do grupo português Sonae no final do ano passado. 
Marca própria 
 
A expansão também ocorre na linha de eletros de marca própria dos hipermercados. No Wal-
Mart, a Durabrand, linha de produtos exclusivos, possui cerca de 30 itens, dentre home 
theater, DVD, Ipod, rádio-relógio, minisystem e Discman. Nesses itens, as vendas dobraram 
em fevereiro, se comparadas ao mesmo período do ano passado. O Grupo Pão de Açúcar tem 
um plano de ampliar em 30% o mix de eletrônicos de marca própria, que no ano passado era 
de 17 produtos na rede de hipermercados Extra. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 abr. a 2 maio 2006, Comércio, p. B5. 
 


