
A diversão está em casa 
Karina Di Nubila 
 
Copa do Mundo concentra ações de marketing no mercado de lazer doméstico. 
 
Com forte crescimento nos últimos anos, o mercado de home entertainment aposta na Copa do 
Mundo da Alemanha como principal foco das campanhas de marketing. Se até agora o 
crescimento do setor foi puxado pelo barateamento da tecnologia dos aparelhos de DVD e home 
theater, o principal evento esportivo do mundo é a oportunidade de aproximar empresas e 
consumidores sob um aspecto emocional. O mercado de lazer doméstico brasileiro fechou 2005 
com crescimento entre 60% e 70% em relação a 2004, segundo a União Brasileira de Vídeo 
(UBV). A perspectiva é de que o crescimento siga forte neste ano, também por causa das eleições 
presidenciais, afirma Sergio Baptista, gerente de Home Entertainment da Philips.  
 
A Philips é uma das líderes de mercado nos produtos que compõem o home entertainment, com 
25% de participação. A empresa acredita no crescimento das vendas de televisores, DVDs e 
sistemas de home theater. Os investimentos em marketing da marca estão se concentrando 
exatamente nestes itens de divertimento em casa. "O brasileiro é apaixonado por futebol e o 
interesse da nação pelo futuro do País é inquestionável. O conceito das campanhas publicitárias 
da Philips está exaltando a emoção do estádio de futebol, levando a Copa para a casa. Estamos 
caminhando, conforme o mercado se movimenta. Os últimos lançamentos da empresa estão 
buscando beneficiar o momento de lazer dos nossos consumidores", considera Baptista.  
 
Roberto Goichman, gerente de Marketing da Gradiente, ressalta a demora do desenvolvimento 
desse mercado. Em 2000, a Gradiente, em busca de novos pontos de investimento, fez uma 
pesquisa, na qual constatou que 80% dos consumidores classes A e B não conheciam o aparelho 
de DVD. Um dos fatores responsáveis por esta falta de informação era o escasso número de 
filmes em DVD com legendas em português.  
 
Assim, executivos da marca fizeram um plano estratégico junto aos seus fornecedores de peças, 
comprando em grande escala e conseguindo assim, reduzir os custos. Para desenvolver o 
mercado, a empresa manteve contatos com executivos dos estúdios de cinema, para incentivar a 
produção de filmes legendados em português.  
 
Para facilitar o acesso dos consumidores, a marca reduziu em 30% o valor dos seus aparelhos de 
DVD, fez uma campanha para disseminar as qualidades que o equipamento traria para o cliente e 
assegurou o abastecimento crescente de títulos em português, aquecendo assim o mercado de 
home entertainment. No primeiro mês de propaganda, em 2000, a Gradiente vendeu volume de 
produtos equivalente às vendas acumuladas de 1999 de todas as fabricantes brasileiros do setor. 
 
Gastos  
 
"Os consumidores passaram a gastar mais para se divertir sem sair de casa. Alguns objetos de 
desejo, como a TV de plasma, chegam a ser considerados produtos de decoração. Com o passar 
dos anos, a melhoria na qualidade da tecnologia se tornou latente, devido a maior oferta de 
produtos no mercado", revela Goichman. 
 
A rede de locadoras Blockbuster passou a vender em suas lojas aparelhos de DVD, som mp3 e 
televisores. A empresa, motivada pela oferta de títulos, qualidade dos produtos e insegurança das 
grandes cidades, acrescentou estes itens de home entertainment ao seu mix de produtos. A 
tecnologia DVD foi de fato o principal fator que revolucionou o mercado: hoje, a locação de fitas 
em VHS nas lojas da Blockbusters de todo o Brasil representa apenas 8% do faturamento.  
 
"O objetivo da Blockbuster é o de atender as necessidades do consumidor e acompanhar a 
tendência do mercado de comercializar estes itens. Em contrapartida, incentiva o seu público-alvo 



a prática e consumo deste tipo de diversão em família", declara Cláudio Guimarães, diretor de 
Marketing e Produtos da Blockbuster.  
 
Conforme afirma Arturo Netto, diretor-executivo da UBV, o Brasil tem tradição audiovisual. 
"Considerando a evolução do mercado pelos associados da entidade, que representam 
aproximadamente 90% do setor, entre varejo e locação, podemos observar o crescimento 
significativo do consumo. O crescimento é conseqüência da política de preços competitivos, que 
possibilitou a penetração dos aparelhos de DVD nas classes sociais de menor renda. Além disso, a 
tecnologia possui diferenciais que o tornam atraente: cenas extras, depoimentos, legendas em 
várias línguas, dublagem, entre outros", avalia Netto. 
 
O desempenho do setor, assim como ocorreu em 2005, continuará sendo puxado pelas vendas de 
televisores e aparelhos de DVD, observa Paulo Saab, presidente da Associação Nacional de 
Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). "Por causa da Copa do Mundo, a entidade 
indica que as vendas deste segmento da indústria deverão crescer em torno de 17%", indica 
Saab. 
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