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Por causa da concorrência de eletroeletrônicos de consumo importados, a filial brasileira da 
Black & Decker perdeu um investimento estimado em US$ 500 mil, que seria feito pela matriz 
norte-americana para iniciar a produção local de cafeteiras no final do ano passado. Pela 
mesma razão, a filial brasileira da JVC desativou sua produção de aparelhos de DVD em 
janeiro. 
 
A enxurrada de eletroeletrônicos asiáticos ameaça também a liderança da Black & Decker no 
mercado brasileiro de ferros a seco. De 2004 para 2005, a participação da empresa neste 
segmento passou de 56% para 45% . Em 2006, com a manutenção do câmbio valorizado, a 
perda de mercado pode ser ainda maior do que 10%, conforme alerta Júlio Landaburu, gerente 
de marketing da empresa.  
 
Para não perder competitividade, a estratégia da Black & Decker é importar a linha de 
produtos mais incrementados como sanduicheiras, forninhos elétricos e cafeteiras. Ela decidiu 
recorrer a importações de empresas chinesas que seguem as especificações de qualidade 
determinadas pela companhia. “Se fôssemos concretizar o projeto de produção local de 
cafeteiras, o custo seria até 50% maior do que o item importado”, explica o executivo. Mesmo 
com a retração dos negócios na linha de ferros a seco, a Black & Decker manteve sua 
manufatura local do produto feita em Uberaba, Minas Gerais. Para este ano, a previsão de 
vendas de ferros a seco com a marca Black & Decker é de 650 mil unidades, ante as 900 mil 
vendidas em 2005. Também são produzidos aqui os ferros a vapor, liquidificadores e as 
batedeiras da marca.  
 
Landaburu destaca que a moeda nacional valorizada diminui também a competitividade dos 
eletroportáteis no campo das exportações. “Em 2003, éramos líderes no mercado de ferros 
elétricos na Argentina, com 20% de participação. Neste ano, não fomos nem contatados pelas 
redes varejistas argentinas ”, exemplifica o executivo.  
 
Em levantamento realizado pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Eletros), 79% das empresas associadas responderam que irão incrementar 
suas linhas com importados para minimizar os impactos da valorização cambial. Destas, 42% 
disseram que vão usar esses produtos como complemento de suas linhas e 21% delas 
admitiram que já estão substituindo alguma linha fabricada no País. 
 
A JVC é outro um exemplo de empresa que optou pela importação de produtos para recuperar 
as margens de lucro. A empresa que tem linhas de produção de filmadoras e sons automotivos 
terceirizadas pela Panasonic, deixou de fabricar aparelhos de DVD no país em janeiro deste 
ano. 
 
Nas contas de Ronaldo Seron, diretor de vendas e marketing da JVC, se o preço de um produto 
(sem frete nem seguro) for inferior à US$ 50,00, não vale a pena produzi-lo no País. “Como 
importamos as peças da Ásia para montá-las em Manaus e depois temos de transportá-las até 
nossos centros de distribuição no Sudeste, a logística interna muito custosa. É mais vantajoso 
trazer os aparelhos prontos diretamente para serem distribuídos”, explica ele. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20, 21 e 22 maio 2006, Indústria, p. A5. 


