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Em sintonia com a estratégia global da companhia de unir tecnologia com design exclusivo, a 
LG Electronics lança no Brasil a linha de TVs LCD Scarlet, com 32, 42 e 47 polegadas. O 
lançamento chega num momento em que a companhia busca ser reconhecida como uma 
marca de produtos de alto padrão no segmento de TVs de telas finas. "Esse reposicionamento 
já está consolidado no Brasil", assegura o vice-presidente mundial de marketing da LG 
Electronics, Kwan Sup Lee, em entrevista à Gazeta Mercantil. Ele diz que inicialmente, quando 
a marca iniciou os negócios no mercado de TVs de LCD e plasma, uma das estratégias da 
companhia não só no Brasil, mas também em outros mercados como Austrália, Arábia Saudita, 
México e Espanha, foi entrar nas categorias com preços mais baixos do que os da 
concorrência, o que passou a imagem de item popular.  
 
Em mercados menores, a estratégia foi ingressar no mercado já como uma marca de alto 
valor. Em países como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, considerados já desenvolvidos 
nesse setor, a empresa ainda se encontra em um estágio prematuro de desenvolvimento da 
marca. "Nessas praças estamos com um foco grande nas revendas de varejo", conta Lee. 
Segundo ele, nos EUA cerca de 20% dos produtos da LG disponíveis estão na categoria de alto 
padrão e o objetivo da companhia é ter 50% da linha nessa segmentação.  
 
No Brasil, segundo a companhia, a LG possui uma participação de 40% no mercado de TVs de 
telas finas. Lee afirma que o mercado de TVs ultrafinas está em expansão, não só no Brasil, 
mas em todo o mundo. "Muitas vezes a participação no mercado não aumenta, mas as vendas 
sim. Queremos aumentar as vendas e manter ou ampliar a participação de mercado."  
 
O objetivo da LG no mercado nacional é vender em 2008 um milhão de televisores de telas 
finas, contra 400 mil de 2007. Do total a ser alcançado neste ano, 250 mil devem ser de 
plasma, segmento sobre o qual a empresa afirma ter 70% de participação, e 750 mil de LCD, 
segundo o vice-presidente de marketing e vendas da LG no Brasil, Cesar Byun.  
 
A expectativa é que a linha Scarlet - que possui oito centímetros de espessura e, segundo a 
companhia, é a mais fina no mercado brasileiro- seja responsável pela venda de pelo menos 
100 mil unidades. O objetivo da LG Electronics é ter uma venda global de US$ 48 bilhões.  
 
A nova linha de televisores será produzida na fábrica da empresa em Manaus (AM). De acordo 
com Byun, não foram necessários grandes investimentos em adaptação das linhas de produção 
da unidade. Os novos produtos chegarão as lojas 25% mais caros que a média dos produtos 
disponíveis atualmente, reforçando a estratégia da LG de manter seus produtos no segmento 
de alto padrão. O valor dos itens da linha Scarlet, a de maior valor no portfolio de TVs da 
empresa, variam de cerca de R$ 5 mil (42 polegadas) a R$ 6 mil (47 polegadas).  
 
A verba de marketing global da LG é de US$ 400 milhões. Lee conta que a divisão de TV 
representa cerca de um terço do faturamento da empresa em todo o mundo - em 2007, o 
faturamento da LG Electronics mundial foi de US$ 44 bilhões. "Acredito então que a verba de 
marketing para a divisão será cerca de um terço do total", diz o executivo, sem revelar a verba 
aplicada no Brasil.  
 
A ênfase no investimento em marketing foi dada a partir de janeiro de 2007 quando Yong Nam 
assumiu como principal executivo mundial da LG. "Com a chegada de Nam, a companhia 
passou a investir em marketing e a focar seu negócio no consumidor e não mais no canal de 
distribuição. Com isso, a verba praticamente dobrou de um ano para o outro", afirma Lee.  
 
A campanha para o lançamento da linha Scarlet teve a criação global da TBWA. No Brasil, o 
plano de mídia será da Y&R, que conquistou a conta da companhia recentemente após um 
alinhamento mundial.  
 
Idealizada para o mercado global, a campanha foi adaptada para o Brasil. A ação envolveu o 
diretor de série de TV David Nutter e a atriz Natassia Malthe. Todos aguardavam o lançamento 



de uma nova série de TV: "Scarlet". Em um evento realizado em Los Angeles e que reuniu 
celebridades de Hollywood, quando todos esperavam o anúncio de uma nova série de TV, 
foram surpreendidos pela campanha da linha de TVs LCD da LG. "Tivemos que pensar e agir 
de forma diferente. Ser diferente pode ser arriscado, mas assumimos esse risco para avanças 
no mercado", afirma Lee.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2008, Comunicação, p. C9. 
 


