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A Samsung, que tem a segunda fatia de 
mercado de telecom do mundo, atrás apenas 
da Nokia, quer alcançar a vice-liderança 
também no Brasil. Atualmente a empresa 
ocupa a quarta posição. 
 
Na semana passada, a companhia apresentou 
cinco novos celulares e um investimento de 
mídia como estratégia para conseguir alcançar 
a meta. "Esses cinco produtos começam a 
reposicionar a Samsung no mercado brasileiro. 
Nós temos vocação para sermos líderes no 
mercado", disse Silvio Stagni, vice-presidente 
de telecom da empresa. 
 
O valor investido em comunicação não foi 
revelado, mas, de acordo com o diretor de 
marketing de telecom da empresa, Hamilton 
Yoshida, é o maior já feito. "O investimento de 
marketing é de um nível jamais feito pela 
marca na área de telecom. O maior de todos 
comparado aos nossos concorrentes", falou. 
A linha Beat Edition, com aplicativos especiais 
para música, chega ao Brasil com quatro 
aparelhos: DJ, Twist, Disco e Pop. O quinto 
lançamento é o Samsung Star, o top de linha 
dos aparelhos touch screen da marca. "A 
Samsung vai focar em quatro pilares: música, 
touch screen, messenging e smart phones. A previsão de crescimento em volumes de venda 
da marca é de 50% neste ano", disse Stagni. 
 
A campanha de lançamento dos produtos começa a ser veiculada no fim do mês de junho em 
revistas. Em julho, as novidades serão divulgadas em filmes na TV aberta e paga e em 
diversas ações online, que incluem promoções, banners e experimentação dos equipamentos. 
Serão cinco comerciais, dois para Star e três para a Beat Edition. 
 
Outra aposta da estratégia de marketing da marca são os pon-tos-de-venda. A Samsung 
espera fazer ações em 1.500 dos 15 mil PDVs espalhados pelo Brasil. "Selecionamos os mais 
importantes. Algumas lojas com menor volume de venda, mas com maior exposição e vice-
versa", disse Hamilton Yoshida. No PDV, a marca usa a estratégia de atrair os consumidores 
com adesivação, dar experiência e informação por meio de displays interativos ou promotores, 
e engajá-los para que ocorra a compra. 
 
A Samsung trabalha com as agências Cheil, em alinhamento mundial, Leo Burnett, para mídia, 
Digitas, para digital, e Plano Trio, para promocional. 
 
Nesta segunda-feira (1º), estreia a comunicação para divulgar a chegada da TV de LCD com 
tecnologia LED da marca. O filme será exibido na TV paga e no cinema e o anúncio estará nas 
principais revistas do País. 
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