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grande tormento para muitas
empresas. Para a coreana

Samsung Electronics, no entanto, foi
um período de consagração. A compa-
nhia registrou o maior ganho de par-
ticipação de mercado em telefonia
móvel no mundo. Com isso, ultrapas-
sou a Motorola e assumiu a segunda
posição no ranking geral - atrás ape-
nas da Nokia. Além disso, pela pri-
meira vez em sua história, superou a
Motorola em seu país de origem, os
EUA. A coreana detém hoje 22,4%
do mercado e a americana, 21,1%,
segundo a Strategy Analytics. No
Brasil, a fabricante ainda mantém a
quarta colocação em vendas de celu-
lares, atrás da Nokia, Motorola e LG.
Mas desenhou um plano para sair
dessa colocação a curtíssimo prazo.
"Nós ainda não temos a segunda posi-
ção como no resto do mundo, mas

vamos mudar isso até o final do ano",
disse Silvio Stagni, vice-presidente da
Samsung Telecom no Brasil. O objeti-
vo da subsidiária brasileira é passar
de 17% para 25% do volume total de
celulares vendidos no País em 2009.
A meta será perseguida num momen-
to delicado. A venda de celulares
deve cair de 45 milhões para 38
milhões de aparelhos neste ano no
Brasil. Mesmo assim, a companhia
está disposta a jogar pesado por aqui.
Em 2008, o faturamento da Samsung
do Brasil ficou em US$ 2,7
bilhões."Estamos formando o melhor
time de telecom do País", revela
Stagni. Há dois meses, novos profis-
sionais foram contratados para
comandar a área de telefonia da
empresa. O próprio Stagni veio da
Sony Ericsson e Hamilton Yashida,
diretor de marketing, havia passado
pela Motorola, Philips e Epson do
Brasil. "Vocês vão ver uma Samsung
mais forte e mais ativa do que nunca.

Vamos partir para a briga", diz ele.
Para dobrar sua presença de mer-

cado em tão pouco tempo, a fabrican-
te sabe que terá de lutar bastante
pela preferência do consumidor.
"Muita gente ainda associa a
Samsung a aparelhos de tevê e não
a celulares. Eles terão de trabalhar
muito a marca no País", afirma Jorge
Leonel, diretor da consultoria Booz &
Co. A ofensiva começa com cinco
novos aparelhos com ferramentas
inovadoras. Entre as novidades está
o recurso Beat ID no ar, que identifi-
ca a música ambiente e ajuda o usuá-
rio a encontrá-la na loja virtual de sua
operadora. E o Share Pix, que envia
automaticamente a foto tirada pelo
celular às páginas que o usuário man-



tém em redes sociais. A coreana
ainda pretende conquistar o consumi-
dor pelo bolso. Ela quer tornar mais
acessível as tecnologias que são
usadas pelos concorrentes em pro-
dutos top de linha, como a função
touch screen. Todos os celulares
que comercializa no País são fabri-
cados localmente, o que permite a
oferta de equipamentos mais com-
petitivos ao mercado. Enquanto o
iPhone custa quase R$ 2 mil, o
Samsung Star sai por R$ 699.
Diferentemente do aparelho da
Apple, o Star não é um smartphone
nem possui acesso à tecnologia 3G.
"A nossa idéia é trazer para os celu-
lares 2G as funcionalidades que atra-
em o consumidor", afirma Stagni.

Investimento
recorde em mídia e

lançamento de celular
inexistente no mercado
fazem parte do plano

da marca

O executivo revelou à
DINHEIRO o interesse da empre-
sa em trazer ao mercado nacional
um novo conceito de loja virtual de
dados que fuja do que a AppStore,
da Apple e a App World, da
BlackBerry já oferecem. "A compa-
nhia que lançar primeiro uma loja
virtual de aplicativos no País sairá

na frente", afirma Vinícius
Caetano, analista da IDC. Sem
comentar números, a companhia
garante que fará o maior investi-
mento em marketing que o merca-
do de celulares já viu. "Além dos
canais tradicionais, vamos ser os
maiores investidores em mídia onli-
ne do segmento no segundo semes-
tre", garante Yashida. Para ficar
ainda mais próxima do brasileiro, o
apoio ao esporte nacional será
intensificado e o patrocínio ao
Palmeiras será mantido. Até o final
do ano, o Brasil vai receber mais 15
novos celulares da Samsung.
Aparelhos 3G e smartphones fazem
parte dessa lista. Ela sabe que essa
é a hora de arregaçar as mangas. H
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