
Casas Bahia inova e causa novo corte nos preços de TVs  
Claudia Facchini / Eliane Sobral  
 
A Casas Bahia surpreendeu o mercado na quinta-feira com a promoção que dará uma TV de 
plasma de 42 polegadas da Philips para quem comprar modelo igual antes da Copa do Mundo, 
caso o Brasil conquiste o hexacampeonato. A promoção deixou a concorrência atônita e causou 
alvoroço entre varejistas e fabricantes. "Os telefones não pararam o dia inteiro. A estratégia 
foi o assunto de todas conversas entre os executivos do setor", diz uma fonte da indústria.  
 
Segundo um representante de uma varejista concorrente, a sua primeira providência foi 
procurar a Philips para saber o por quê da preferência pela Casas Bahia. "Eles nos garantiram 
que foi um iniciativa da rede. Mas nós achamos que é uma estratégia muito arriscada para a 
Casas Bahia assumir sozinha", disse uma fonte.  
 
Procurada pelo Valor, a Philips respondeu que não se trata de uma parceria e que a promoção 
está sendo bancada só pela varejista.  
 
Os resultados preliminares mostram que a Casas Bahia acertou o alvo. As vendas cresceram 
mais de dez vezes em apenas um dia. "Nossas vendas de TVs Philips saltaram de dez por dia 
para 125 na quinta-feira", disse o diretor financeiro da rede, Michael Klein. Segundo ele, a 
previsão era fechar a última sexta-feira com 150 aparelhos vendidos. No sábado, dia de maior 
movimento, ele calculava comercializar 250 unidades.  
 
Embora pareça uma estratégia ousada demais - até porque 80 em cada 100 apostas dão o 
Brasil como favorito na Copa do Mundo - Klein explica que o risco foi totalmente calculado. A 
empresa limitou a promoção a 2 mil aparelhos. Considerando-se o preço de venda de cada 
televisor, ela irá investir R$ 16 milhões na promoção se o Brasil ganhar a Copa. A rede poderia 
investir a mesma soma em outro tipo de campanha, mas optou por inovar.  
 
" Ao dar um televisor de graça, eu estou conseguindo também alavancar as minhas vendas de 
TVs de plasma, o que não aconteceria com outra forma de promoção, como os sorteios", diz 
Klein. Os sorteios exigem ainda a aprovação da Caixa Econômica e são um processo 
burocrático.  
 
Klein garante que dar os televisores não irá doer no bolso da Casas Bahia. "Estou torcendo 
para o Brasil ganhar a Copa e para que os todos os consumidores venham buscar os 
aparelhos".  
 
Algumas varejistas já responderam à estratégia. A Fnac na quinta-feira mesmo baixou os 
preços dos televisores de plasma de 42 polegadas da Philips de R$ 8 mil para R$ 6 mil. "Nem 
deu tempo de negociar com o fabricante. Tínhamos que dar uma resposta rapidamente", diz 
Eric Blösch, diretor comercial da rede francesa, que é voltada ao público de alta renda. Mais da 
metade de suas vendas de televisores já são de plasma e LCD.  
 
Outros varejistas também estão se movimentando. A rede Pão de Açúcar prepara uma contra-
ofensiva para dar uma resposta à altura e pretende lançar uma campanha nos próximos dias.  
 
Do lado dos fabricantes, a LG acusou o golpe e respondeu com uma promoção que dá um 
home theater ao comprador de um TV de plasma ou LCD de sua marca. Mas a ação, que 
começou no fim de semana na rede Fast Shop, não teria campanha publicitária e serviria mais 
para testar o mercado consumidor e responder à campanha de Philips e Casas Bahia.  
 
Todas essas iniciativas mostram que quanto mais próxima a Copa do Mundo mais acirrada fica 
a competição no setor.  
 
Enquanto a Casas Bahia irritou os concorrentes, a Gradiente pisou no calo dos fabricantes. Na 
semana passada, a marca brasileira reduziu os preços de seus televisores de plasma de 42 
polegadas de R$ 8 mil para R$ 7 mil, o que pode forçar os concorrentes a acompanhá-la.  



Por enquanto, as estrangeiras estão segurando os preços em torno de R$ 8 mil, patamar que 
vem sendo mantido desde dezembro.  
 
Segundo um varejista, a Gradiente conseguiu uma resposta forte ao corte de preços. De 
acordo com executivos do setor, a fabricante brasileira precisa apoiar a sua estratégia em 
preços para ganhar participação de mercado num segmento em que as marcas estrangeiras 
têm mais prestígio.  
 
Não é só no Brasil que as indústrias fazem de tudo para conquistar os torcedores. Quem criou 
a moda de dar um televisor em caso de conquista da Copa foi a própria Philips que lançou a 
promoção, há cerca de um mês, na Argentina, conforme antecipou o Valor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


