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DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR

Linha branca esquenta briga
entre as gigantes LG e Samsung

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Brigando pela liderança em
vendas de diversos produtos
eletroeletrônicos no país, LG e
Samsung, gigantes coreanas do
segmento, vão ampliar o cam-
po de disputa nos próximos
anos com a produção de itens
de linha branca. A iniciativa é
uma mostra da importância do
mercado brasileiro na estraté-
gia das multinacionais devido
ao aumento do poder de con-
sumo da população local.

Três semanas depois de anun-
ciar investimento de cerca de
R$ 530 milhões em uma nova
unidade em Paulínia, no interior
de São Paulo, para produzir re-
frigeradores, micro-ondas e la-
vadoras, a LG divulgou ontem
que vai aplicar mais US$ 200 mi-
lhões, ou R$ 333,6 milhões, este
ano em duas novas fábricas na
Zona Franca de Manaus, sendo

uma de televidores e a outra de
aparelhos de ar-condicionado.

A Samsung já iniciou a pro-
dução de ar-condicionado em
agosto do ano passado e afirma
que “está estudando o segmen-
to” para ampliar a sua atuação
com eletrodomésticos no país.
“Ampliamos nossa produção
nos últimos anos com máquinas
fotográficas, impressoras, no-
tebooks e agora displays para
TV. Falta linha branca”, diz
Benjamin Sicsú, vice-presi-
dente de novos negócios da
Samsung. Segundo ele, a am-
pliação do portfólio no país com
eletrodomésticos não deve-se
aos investimentos da LG na
área. “Não pautamos nossa es-
tratégia pela atuação da con-
corrência”, afirma Sicsú.

Enquanto a Samsung faz
planos para entrar no segmen-
to, a LG projeta uma participa-
ção de 30% nas vendas de linha
branca. Com as novas fábricas

— que devem entrar em opera-
ção até o fim do ano —, a previ-
são da LG é aumentar em até
30% a produção de televisores
de tela fina e ampliar o atendi-
mento à demanda crescente
por refrigeradores de ar, se-
gundo o diretor de marketing
da LG, Humberto De Biase.
“Tudo o que é produzido no
Brasil é para atender ao merca-
do interno e ainda temos muito
a crescer nesse contexto”, diz.
“Por isso não apenas nós, mas
várias empresas coreanas têm
visto o Brasil como um dos
maiores mercados investidores”.

No ano passado, dos R$ 9,38
bilhões que foram investidos no
polo industrial de Manaus, pelas
empresas que estão instaladas
no local, 7% foram aplicados
por sul-coreanas, segundo da-
dos da superintendência da
Zona Franca. São sete compa-
nhias, sendo cinco fabricantes
de eletroeletrônicos.

Participação em alta
Com as investidas no segmento
de linha branca e as projeções
de alta nas vendas devido ao ce-
nário econômico favorável no
país, as operações brasileiras de
Samsung e LG tendem a ganhar
espaço no faturamento global
nos próximos anos. Em 2010, a
LG no país rendeu R$ 5,6 bi-
lhões à matriz e briga ano a ano
com China e Rússia pelo terceiro
lugar em participação ficando
atrás da Coreia do Sul e EUA.

Dentro da Samsung, o Brasil
representa mais de 5% do fatu-
ramento total da multinacional
e o mercado nacional é o centro
operacional da companhia para
toda a América Latina. Em 2011,
a Samsung pretende manter o
crescimento de até 40% alcan-
çado nos últimos anos. “Com o
aumento da nossa produção,
vamos crescer dois dígitos alto,
e não apenas 11%”, diz Sicsú. ■

Colaborou Claudia Bredarioli

Operação brasileira
da LG está entre
as cinco maiores da
companhia em todo
o globo com receita
de R$ 5,6 bilhões.
Já a Samsung afirma
que o mercado
brasileiro está
entre os dez mais
importantes

Henrique Manreza

Além de
eletrônicos,

coreanas terão
micro-ondas,

geladeiras,
lavadoras e

ar-condicionado

Eletrodomésticos é a grande aposta das companhias para crescer no mercado brasileiro nos próximos anos
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BOA OPORTUNIDADE

Agência sul-coreana pretender organizar a abertura da Copa do Mundo em 2014

A Cheil, agência sul-coreana de
publicidade, chegou ao país em
2003 para atender a Samsung.
Há dois anos, passou a atuar de
forma mais independente e tem
planos grandiosos para o mercado
brasileiro nos próximos anos.

Além de subir no ranking das
maiores agências do país, pretende
realizar a abertura da Copa de 2014.
“Temos uma experiência grande
na área e facilidade para esse tipo
de eventos”, diz Luís Lui, diretor de
operações da Cheil Brasil, ao citar a

organização das aberturas do
Mundial do Japão e da Coreia, em
2002, e da Copa das Confederações
na África do Sul, em 2009.
Após pular da 146ª para a 47ª
posição do ranking nacional, no ano
passado, com um faturamento de

R$ 235 milhões, segundo dados
do Ibope/Monitor, a agência tem
como objetivo estar entre as
15 maiores do país até 2014, lugar
que necessita de uma receita acima
de R$ 1,2 bilhão. “Hoje, o Brasil é
um radar global para a companhia.

Viemos para ficar e com planos
agressivos de investimentos”, diz
Lui. Para comportar os cerca de 100
funcionários — eram 56 há um ano
—, a empresa foi transferida há duas
semanas para um escritório com o
dobro do tamanho do anterior. F.S.

INVESTIMENTOS

R$ 860 milhões
é o valor aproximado de recursos anunciados pela
coreana LG para a construção de três novas fábricas
no Brasil neste ano, uma delas em Paulínia, no interior
de São Paulo, e duas outras na Zona Franca de Manaus.

EMPREGO

1.000
postos de trabalho diretos e indiretos devem ser criados
até o fim do ano em Manaus para que as duas novas
fábricas da LG estejam em operação. O investimento
é de US$ 200 milhões apenas para este ano.

CRESCIMENTO

5%
do faturamento global da Samsung é proveniente do
mercado brasileiro. O país também é o centro operacional
da multinacional para toda a América Latina. A expectativa
da companhia é crescer cerca de 40% na região neste ano.
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Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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