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Michael Traub, presidente da multinacional alemã BSH Continental para a América Latina, 
mostra no showroom da empresa em São Paulo uma geladeira da marca Bosch com um 
televisor de LCD (tela de cristal líquido) de 15 polegadas embutido na porta. Fabricada na 
unidade do grupo na Coréia, a novidade foi lançada em setembro na Europa e é a aposta da 
tradicional marca de eletrodomésticos para competir com a emergente indústria asiática.  
 
Grandes fabricantes mundiais de televisores e celulares, a Samsung e a LG também possuem 
uma forte presença no setor de eletrodomésticos na Coréia. Não demorou muito para que elas 
juntassem as duas linhas e criassem a moda das geladeiras com TVs de LCD.  
 
Depois de ganhar o mercado com seus aparelhos de áudio e vídeo e mudar a imagem dos 
produtos coreanos, elas estão agora acirrando a disputa mundial com as gigantes da linha 
branca. Mas as americanas Whirlpool e GE, a sueca Electrolux e a alemã Bosch não estão de 
braços cruzados.  
 
Enquanto inclina a tela de LCD do novo refrigerador, Traub garante que esse é um recurso que 
só a Bosch possui. A posição do painel é ajustável, permitindo que uma pessoa assista à TV 
sem precisar estar em frente à geladeira.  
 
Os refrigeradores estarão em breve nas lojas brasileiras. Com o dólar próximo de R$ 2, não 
foram só as TVs de plasma e LCD que ficaram mais baratas. Outros sonhos de consumo 
importados estão mais acessíveis para a classe média alta brasileira. O varejo percebeu o 
interesse e dá mais espaço a eletrodomésticos sofisticados.  
 
LG e Samsung, que não fabricam linha branca no Brasil, começaram a trazer geladeiras e 
lavadoras da Coréia no ano passado. Mesmo com grandes fábricas no Brasil, Bosch, Electrolux, 
GE e Whirlpool também estão importando produtos mais sofisticados.  
 
Embora as geladeiras com televisor de LCD atraiam a curiosidade, elas têm um apelo de 
marketing maior do que de vendas. A vedete entre os refrigeradores são os "side by side", que 
possuem duas portas verticais. Os preços estão muito longe de ser uma pechincha. A geladeira 
com LCD da Bosch vai custar R$ 14 mil.  
 
Em um ano, porém, os preços caíram 35%, acompanhando a queda do dólar, para a felicidade 
da classe A. Nas internet, um refrigerador "side by side" já pode ser comprado por R$ 6 mil, 
mas há modelos superiores a R$ 16 mil.  
 
As vendas desse tipo de produto cresceram neste ano mais de 100% em relação ao ano 
passado.  
 
Ivo Lufti, gerente de vendas de linha branca da LG, prevê que o mercado brasileiro de 
geladeiras "side by side" alcance 20 mil unidades neste ano. A LG - que até lançou na Coréia 
refrigeradores com cristais incrustados na porta - prevê importar 5 mil geladeiras "side by 
side" e 20 mil lavadoras, que também funcionam como secadoras. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


