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Empresas como a Panashop e o Wal-Mart começaram a repor estoques em alguns itens na 
linha de televisores, em meio às vendas para a Copa do Mundo. No caso da Panashop, a 
reposição se dá em televisores de LCD e de plasma. Já no Wal-Mart, a reposição acontece em 
tevês de 21 e de 29 polegadas.  
 
De uma maneira geral, os varejistas superaram as metas estipuladas para a venda de 
televisores no período anterior à realização da Copa do Mundo de Futebol da Alemanha.  
 
Segundo especialistas do setor, as vendas foram melhores em função de financiamentos 
maiores, com prazos de até 36 meses, ao contrário da Copa do Mundo de Futebol de 2002, 
quando os financiamentos giravam em torno de 8 a 12 meses. Além disto, o barateamento de 
tecnologia e a quantidade de lançamentos fizeram com que o varejo superasse as projeções 
iniciais, dizem os especialistas.  
 
No geral, não haverá uma grande reposição de estoque para o segundo semestre, mas em 
alguns casos, como a Panashop, os pedidos para o período serão até 15% para a indústria.  
 
Tanto a indústria como o comércio não estão estocados e mantêm o planejamento de crescer 
de 15% a 20% em 2006. A Lojas Colombo , quinta maior varejista de eletroeletrônicos do 
País, que tinha a expectativa de vender de 20% a 30% nos meses anteriores à Copa, superou 
a meta e, em maio, vendeu 70% mais na comparação com o mesmo mês de 2005. Em junho, 
a rede espera dobrar o número de aparelhos vendidos, ante mesma data do ano anterior.  
 
No Magazine Luiza , terceiro maior varejista de móveis e eletroeletrônicos do País, as vendas 
em junho estão 35% maiores, com relação a junho de 2005. Até o final de 2006, a rede 
varejista projeta um crescimento, ante 2005, de 25% na venda de televisores. No primeiro 
semestre, as tevês venderam 30% mais do que no mesmo período de 2005.  
 
“Vendemos bem, porque além da nossa negociação ser boa com as indústrias, diminuímos a 
nossa margem de rentabilidade para ganharmos no volume”, comenta Júlio César Trajano, 
gerente de compras do núcleo de eletroeletrônicos do Magazine Luiza.  
 
O executivo revela que vendeu cerca de 60% do planejado para o ano no primeiro semestre de 
2006, mas que as vendas do segundo semestre serão boas em função do barateamento da 
tecnologia e uma maior quantidade de opções de telas maiores para os consumidores. “O 
consumidor vai querer trocar sua tevê por um modelo mais novo e isto favorecerá as vendas”. 
 
A Panashop já vendeu a maioria do seu aumento de estoque destinado a 2006 e desde a 
semana passada sente dificuldade em repor mercadorias junto com os fornecedores. 
“Aumentamos nosso estoque entre 30% e 40% para o período de Copa do Mundo”, diz 
Alexsandro Souza Matias, gerente comercial da rede. 
 
Segundo ele, os cerca de seis fornecedores do setor de eletrônicos já estão sentindo 
dificuldade em repor as solicitações da Panashop desde a semana passada. “Principalmente 
devido à forte procura dos consumidores pelos LCDs e televisões de plasma”, diz Souza. 
 
Sony e Philips são marcas muito solicitadas pelos consumidores entre as 30 lojas existentes da 
Panashop. “Desde este mês estamos agendando os pedidos com a indústria, para não termos 
surpresas com a falta de mercadoria destinada ao início do segundo semestre”, garante. 
 
A expectativa será aumentar o estoque entre 10% e 15% para alavancar o faturamento nesta 
proporção nos últimos seis meses de 2006, ao compará-los com o ano anterior. Nos últimos 
dois meses o aumento nas vendas de eletroeletrônicos é de 20% a 25% neste ano, quando 
comparadas à mesma data em 2005. “Em cada loja são cerca de 800 itens, sendo 70% do 
setor de eletrônicos”, diz. 
 



Para Marco Aurélio Sprovieri, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material 
Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos (Sincoelétrico-SP), as vendas de televisores estão boas 
devido aos preços mais acessíveis, a uma maior quantidade de modelos disponíveis e há um 
prazo mais alongado nos financiamentos dos produtos.  
 
“Os financiamentos praticados no mercado vão até 36 meses, na Copa anterior eram em até 
oito vezes na média”, argumenta. 
 
A Casas Bahia , maior varejista de eletroeletrônicos e móveis do País, pretende atingir o 
volume de 2,5 milhões de aparelhos de tevês vendidos em 2006, crescimento de 15% ante 
2005, quando vendeu 2,2 milhões de unidades.  
 
Um volume que significará quase 25% da produção total de televisores no Brasil em 2006, que 
será de 10,9 milhões de unidades, de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de 
Eletroeletrônicos (Eletros).  
 
Um crescimento de 12% ante os 9,8 milhões de aparelhos nacionais comercializados no varejo 
em 2005.  
 
Na Berlanda, uma das mais importantes redes de eletros e móveis de Santa Catarina, os 
televisores de tela grande seguem em um ritmo forte de vendas, um volume 30% maior, com 
relação ao ano passado. A expectativa de Gilmar Godoy, diretor da Berlanda, é fechar o ano 
com crescimento de vendas estimado em pelo menos 30% em relação ao ano passado. 
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