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Enquanto o varejo comemora o aumento das vendas de TVs influenciadas 
pela Copa do Mundo, as empresas de locação de eletroeletrônicos desenvolvem novas ações 
para aproveitar o momento de euforia provocado pelo campeonato de futebol.  
 
A Colortel adotou posicionamento agressivo e investiu cerca de R$ 700 mil na aquisição de 120 
aparelhos de TV de plasma de 42 polegadas que serão cedidos em comodato, no período da 
Copa, a clientes hoteleiros. "É muito mais uma estratégia de marketing que de aumento de 
receita", diz Julio Cosentino, diretor comercial.  
 
Para participar da ação, o hotel deve estar localizado em capitais, possuir mais de 100 quartos 
e ter como principal foco o turismo de negócio. Dos quatro mil clientes da empresa, 110 se 
encaixaram no perfil e aderiram à idéia. "Casa com a necessidade de todos", diz Cosentino. 
Um aparelho de tela grande e de alta definição ajuda o hotel a aumentar o consumo em seu 
bar e restaurante, onde provavelmente serão instalados.  
 
O Grupo VR também aproveita a Copa do Mundo para lançar sua primeira estratégia de 
relacionamento com estabelecimentos comerciais. A parceria, fechada com a Philips e a 
Eletrodireto, atacadista de comércio eletrônico especializada em eletroeletrônicos e móveis, 
envolve todos os setores atendidos pelo grupo desde que o estabelecimento trabalhe com seus 
cartões (alimentação, refeição, transporte e gestão de frotas). A meta é atingir cerca de 1% 
dos 220 mil estabelecimentos conveniados até meados de junho.  
 
A ação inclui cinco modelos de televisores (dois modelos de TV de plasma, dois modelos de 
LCD e um de tela plana, de 26 a 50 polegadas) e beneficia restaurantes, supermercados, 
padarias, postos de combustíveis e oficinas. A idéia é agregar valor as negócios dos parceiros. 
Os aparelhos podem ser comprados à vista ou parcelados em 10 ou 24 vezes, com juros de 
1,92% ao mês, por meio de um telefone 0800.  
 
Vendas recordes  
 
As vendas de televisores de plasma e LCD este ano superaram as expectativas da Associação 
Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Cerca de 60 mil unidades 
foram vendidas no primeiro trimestre do ano, mais do que o total comercializado em 2005. A 
entidade fez uma revisão do volume de vendas previsto para 2006, que deve se situar entre 
185 mil a 230 mil aparelhos.  
 
A entidade atribui o aumento à Copa do Mundo, à queda acelerada dos preços e às promoções 
e lançamentos por parte da indústria eletroeletrônica.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26, 27 e 28 maio 2006, Administração & 
Serviços, p. C-3.  
 


