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Não é segredo que o Brasil é, atualmente, um mercado atraente. "B" do Bric 
(Brasil, Rússia, Índia e China), o País está nos planos de expansão das empresas 
globais e com a Samsung não é diferente. A companhia promete ampliar sua 
atuação por aqui, participando como player em diferentes segmentos.  
 
A empresa anunciou uma verba global de US$ 6 bilhões em marketing e mais US$ 
6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. "Desse total, de 25% a 30% serão 
direcionados para a região das Américas - Norte, Sul e Latina", diz o vice-
presidente sênior de vendas e marketing da divisão de mídia digital da Samsung, 
Sangheung Shin.  
 
O executivo afirma que não pode detalhar quanto da verba virá para o Brasil, mas 
afirma que o País ocupa um lugar de destaque nos planos da empresa. Esse 
interesse tem como base os resultados obtidos pelo País, em 2006, que esteve 
entre os cinco primeiros mercados, em crescimento, em um ranking interno da 
companhia.  
 
A Samsung teve uma receita global de US$ 81,5 bilhões no ano passado e registrou 
um crescimento de 20% a 30% em relação ao ano anterior, segundo Shin. 
Atualmente, a Samsung está presente em diferentes segmentos por aqui com 
produtos que vão de lavadoras de roupa a celulares, passando por condicionadores 
de ar, fornos elétricos e TVs de plasma e LCD. "O principal objetivo da empresa é 
ser competitiva no mercado em que está presente e apresentar produtos com alta 
tecnologia", completa Shin.  
 
O executivo revela ainda que a aposta da companhia será nas linhas de áudio e 
vídeo e também linha branca. Uma amostra disso é que chega ao País, ainda 
importado e já na segunda geração, o tocador Blu-Ray modelo BD-P1200. O 
aparelho permite uma transmissão de imagem de DVD em alta definição. Para se 
ter uma idéia, as mídias Blu-Ray são capazes de armazenar de cinco a 10 vezes 
mais dados que o DVD convencional. 
 
O preço para o mercado brasileiro ainda não está definido, segundo Shin. Um outro 
exemplo é o refrigerador Ice Pad wireless com uma tela de cristal líquido (LCD) 
portátil de 10.4 polegadas. Multifuncional ela pode ser utilizada, por exemplo, como 
calendário, quadro de mensagens de texto e voz ou porta-retratos e isso em 
qualquer ambiente da casa, não só na cozinha, pois o refrigerador conta com a 
tecnologia sem fio. 
 
Tecnologia para todos para que o consumidor tenha contato com a tecnologia 
oferecida pela empresa em seus aparelhos, o grande investimento da companhia 
será em treinamentos e na capacitação da força de venda. "Serão realizados cursos 
para que os vendedores conheçam profundamente os produtos, pois só assim será 
possível transmitir ao consumidor os diferenciais e toda a tecnologia disponível em 
cada linha", diz Shin.  
 
Além disso, a empresa vai realizar campanhas publicitárias nas mídias consideradas 
tradicionais com TV, revistas e jornais, mas Shin não detalhou os planos. Por aqui, 
a Samsung também é uma das patrocinadoras da equipe brasileira nos Jogos 
Panamericanos, que serão realizados no Rio de Janeiro, e da equipe de futebol do 
Sport Club Corinthians Paulista. 
 
 "O público-alvo dos produtos Samsung são pessoas consideradas da classe média 
alta e que gostam de usufruir de novas tecnologias e com isso obter um estilo de 
vida melhor", comenta o executivo da Samsung. A aposta da empresa no Brasil 
teve início por volta de 2004. "Nessa época, não só o Brasil como Rússia, China e 



Índia também tornaram-se mercados importantes para a companhia", afirma o 
vice-presidente sênior. O executivo diz ainda que enquanto a empresa tiver 
condições de participar de um segmento "com competitividade" investirá no 
desenvolvimento e no lançamentos de produtos.  
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