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O resultado surpreendente da promoção da Copa da Casas Bahia - a rede vendeu, em apenas 
sete dias, dois mil aparelhos de TVs de plasma de 42 polegadas da marca Philips, por R$ 7.980 
cada, com o compromisso de entregar outro aparelho igual caso o Brasil conquiste o 
hexacampeonato - mexeu com a concorrência e levou a rede a adotar a mesma estratégia 
para vender mais geladeiras.  
 
A Lojas Colombo partiu para o contra-ataque e esgotou o estoque da promoção do mesmo 
modelo de TV. O brinde - um aparelho de 20" e uma antena Sky - foi entregue no ato da 
compra. O Grupo Pão de Açúcar já vendeu 60% mais TVs este ano que no mesmo período de 
2005 e promete lançar nova campanha.  
 
Mais promoções às vésperas da Copa 
 
Redes de eletros reagem à ação da Casas Bahia, que vendeu 2 mil TVs em sete dias. Em 
apenas sete dias, a Casas Bahia vendeu as duas mil TVs de plasma de 42 polegadas da ação 
promocional em que promete a cada cliente que adquiriu o aparelho da marca Phillips um 
segundo aparelho igual, caso o Brasil conquiste o hexacampeonato na Copa do Mundo, que 
começa dentro de 17 dias. Em condições normais, a venda de TVs de plasma seria realizada 
em sete meses, informa a empresa. O modelo foi vendido a R$ 7.980,00 e para levar o 
segundo aparelho o consumidor terá de desembolsar apenas mais R$ 1,00.  
 
O sucesso foi tão surpreendente que a maior rede varejista do País partiu rapidamente para 
nova ação, iniciada ontem mesmo, repetindo a campanha da TV. A rede está vendendo duas 
mil unidades de dois modelos de geladeiras, um da Brastemp e um da Consul, com a promessa 
de que, caso a seleção brasileira conquiste o título, o consumidor ganha um fogão de presente.  
 
Quem comprar um refrigerador Duplex Brastemp de 433 litros (R$ 2.888 à vista ou em 12 
vezes sem juros no cartão de crédito) ganha um fogão Unique Brastemp de quatro bocas 
pagando apenas mais R$ 1.  
 
Outra opção é a compra de um refrigerador Consul de 319 litros (R$ 1.248 à vista ou em 12 
parcelas sem juros no cartão) para ganhar, nas mesmas condições, um fogão Bossa Nova 
Consul quatro bocas.  
 
A estratégia da Casas Bahia surpreendeu o mercado pela ousadia - a rede investiu R$ 16 
milhões - e repete o marketing da Philips na Argentina, onde a indústria de eletroeletrônicos 
também promete uma TV de plasma de graça a seus consumidores caso a equipe argentina 
conquiste o campeonato. A diferença é que a seleção brasileira é a favorita nos sites de casas 
de apostas da Europa. A aposta no Brasil é de 16/5. A segunda colocada é a Inglaterra, que 
paga 6/1; em terceiro vem a Alemanha, dona da casa, com 7/1; a Argentina vem em quarto, 
com 8/1.  
 
Por conta da Copa, a Casas Bahia espera elevar em 15% as vendas de TVs este ano 
comparado a 2005, quando formam comercializadas 2,2 milhões de aparelhos. O que significa 
colocar 330 mil TVs a mais no mercado. A expectativa é que os aparelhos de tela grande 
(acima de 29") sejam os de maior procura.  
 
O Grupo Pão de Açúcar também promete uma promoção de TVs, mas, apesar da proximidade 
do início da Copa, no dia 9 de junho, a rede ainda não tem data definida para a ação, afirma 
Rita Bellizia, gerente de eletroeletrônicos. Ela garante que não é uma reação à promoção da 
Casas Bahia. "Já estavam planejadas". E convida o consumidor a pesquisar preços antes de 
comprar.  
 
O preço da promoção da Casas Bahia ficou acima do de outras redes que, em reação à 
campanha, reduziram o valor do mesmo modelo para até R$ 6 mil.  
 



O Pão de Açúcar já registra aumento de 60% nas vendas de TVs em mesmas lojas desde o 
início do ano, comparado com mesmo período de 2005. Para maio, a expectativa é que o 
faturamento seja o dobro do mesmo mês do ano passado, diz Rita.  
 
Estudo do perfil de compras revela que quem compra a tecnologia plasma utiliza cartão de 
crédito como principal forma de pagamento. A empresa oferece possibilidade de parcelar em 
18 vezes no crediário, com taxa de juros de 2,99% ao mês, e em dez vezes sem juros em 
todos os cartões de crédito para aparelhos de alta tecnologia.  
 
A rede atribui parte do crescimento na venda de TVs à queda nos preços em menos de um 
ano. Em alguns casos, segundo o Pão de Açúcar a redução de preços ultrapassa 50%.  
 
Por conta da Copa, o MagazineLuiza reforçou seus estoques de TVs em 30% e triplicou o de 
plasma. Apesar de toda a propaganda e incentivo para a aquisição de aparelhos de tecnologias 
mais modernas, a empresa constatou que o modelo mais procurado ainda é a TV de tela 
convencional de 29 polegadas. As vendas de TVs de tela plana cresceram 40% neste ano.  
 
O Ponto Frio, que comemora 60 anos, criou há algumas semanas a promoção que sorteia 600 
televisores de 29 polegadas e 42 polegadas para cada R$ 100 em compras.  
 
Indústria vende 12% a mais  
 
A expectativa dos fabricantes é de vender este ano 12% mais aparelhos que as 9,5 milhões de 
unidades do ano passado, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Eletros). Em geral, as vendas crescem em torno de 5% em anos de Copa, 
mas este ano elas foram favorecidas ainda pela inflação baixa, maior nível de emprego, 
valorização do real e pela perspectiva de crescimento do PIB em torno de 3%.  
 
Leia mais 
 
O contra-ataque das Lojas Colombo 
Caio Cigana 
 
A Lojas Colombo não ficou apenas olhando a promoção da Casas Bahia e contra-atacou. A rede 
gaúcha colocou à venda o mesmo modelo da TV da concorrente pelo mesmo preço, mas deu o 
brinde no ato. Cada cliente que comprou um televisor 42 polegadas Philips de plasma no valor 
de R$ 7.990,00 ganhou, no momento da compra, um outro aparelho de 20 polegadas LCD e 
uma antena sky, dois brindes que, somados, são avaliados em R$ 3,3 mil. "Nem esperamos o 
Brasil ser campeão para dar brinde", brinca o diretor de vendas, Arnildo Heimerdinger.  
 
Os aparelhos adquiridos para a promoção iniciada na sexta-feira se esgotaram ontem na rede 
de 351 lojas da Colombo espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo e Minas Gerais. Preferindo não revelar os números, Heimerdinger diz diz apenas que as 
vendas do modelo da promoção cresceram "1.000% a mais do que a média diária".  
 
A proximidade da Copa aumentou também as vendas de outros aparelhos. A rede esperava 
crescer entre 30% e 40%, mas as vendas estão mais do que 100% maiores. Como os 
aparelhos são fabricados em Manaus e o transporte terrestre para o Rio Grande do Sul leva 15 
dias, caso ocorra problema de falta de modelos, a Colombo pensa até em contratar transporte 
aéreo para garantir a mercadoria.  
 
A Colombo investiu R$ 4,16 milhões em promoções. Numa das ações, a cada R$ 100 em 
compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer ao sorteio de 20 televisores Philips de 
plasma de 42 polegadas. Para Heimerdinger, a campanha da Casas Bahia acabou respingando 
positivamente em todas redes de varejo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 maio 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


