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A receita global da divisão de home en-
tertainment da LG, que inclui as ven-

das de televisores, caiu cerca de 2,5%, 
para 5,17 trilhões de wons (US$ 4,77 bi-
lhões), no primeiro trimestre de 2013. Já 
os negócios envolvendo aparelhos mó-
veis avançaram 28,5% no mesmo perío-
do, para 3,21 trilhões de wons (US$ 2,96 
bilhões), com a venda de 10,3 milhões de 
smartphones. Os números remontam um 
dilema que fez até a holandesa Philips 
desistir do negócio de TVs, pressionada 
justamente pelas marcas asiáticas, espe-
cialmente as chinesas. Agora, é a vez da 
sul-coreana LG redirecionar seus planos 
para mercados com chances mais pro-
missoras de expansão. 

Segundo a consultoria IDC, em 2012 
foram vendidos cerca de 30 smartphones 
a cada minuto no Brasil — número que 
pode quase dobrar “e passar de 55 uni-
dades neste ano”, calcula Leonardo Mu-
nin, analista de mercado da IDC Brasil. 
Enquanto os modelos básicos tiveram 
um recuo de 25% em participação de 
2011 para 2012, os smartphones cresce-
ram 78% no mesmo período. A previsão 
da consultoria é de que, dentre as ven-
das de dispositivos inteligentes conec-

negócios

Nova chamada para a LG
Para colocar pressão sobre a líder e conterrânea Samsung, marca sul-coreana quer 
30% de market share na categoria de smartphones no Brasil, ainda em 2013

Por Janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

tados (que inclui também tablet e com-
putadores portáteis), o market share dos  
smartphones passe dos 53,1% registra-
dos em 2011 para 66,7% em 2016. “Com 
certeza, os smartphones estão obrigan-
do muitas empresas a repensarem o fo-
co dos seus negócios”, confirma Munin. 

Da sala para as mãos dos consumido-
res, a LG, que está no Brasil desde 1996, 
quer alcançar uma fatia próxima de 30% 
do mercado brasileiro de smartphones 
até o fim de 2013, encostando na atual 

líder do segmento, a também sul-core-
ana Samsung, que mundialmente briga 
com a Apple pelo domínio do segmento. 

“Em 2014 vamos brigar pela lideran-
ça”, projeta Pablo Vidal, diretor de ma-
rketing da LG Electronics do Brasil. Con-
solidada entre os celulares básicos, na 
faixa de R$ 400, a LG chegou a tomar um 
tombo para a sétima posição na lista das 
marcas mais vendidas, em janeiro de 
2012. Mesmo sem revelar cifras, Vidal 
garante que “a marca já recuperou seu 

espaço e no fim do ano passado se po-
sicionava na vice-liderança”. O próximo 
passo na jornada em busca do topo é o 
lançamento do Optimus G, smartpho-
ne premium da marca, que está dispo-
nível em pré-venda.

Com preço de R$ 1.999, o LG Optimus 
G traz processador Qualcomm Snapdra-
gon S4 Pro, de 1.5 Ghz (mais ágil para bai-
xar vídeos, jogos e aplicativos), além de 
tela de 4,7” com resolução de 1280x768 
pixels e vidro antirrisco. 

“O mercado da tecnologia sempre foi 
muito dinâmico, mas, com os smartpho-
nes, a velocidade das inovações, cada vez 
mais aceitas e esperadas pelos consumi-
dores, aumentou ainda mais”, explica Vi-
dal, justificando o período de queda da 
LG na participação de mercado de ce-
lulares inteligentes. A recuperação vem 
acompanhada ainda da renovação dos 
quatro modelos da linha L (L3, L5, L7 e 
L9), que devem ganhar duas novas ver-
sões ainda em 2013.

Outros dois ou três aparelhos da famí-
lia G também podem chegar às vitrines 
brasileiras ainda neste ano. O precursor 
da linha se conecta aos consumidores 
por meio de uma campanha que acaba 
de estrear em todo o Brasil com filme e 
material de ponto de venda que explo-
ram a letra “G” da marca para incentivar 
os brasileiros a “pensar grande”. A cam-
panha foi criada pela Y&R, e é sustenta-
da por uma plataforma digital montada 
pela VML. Considerada um dos princi-
pais diferenciais da estratégia, a ação in-
clui uma série de vídeos, exibidos a par-
tir desta  quinta-feira 2, na página da LG 
no Facebook, que pretendem contar co-
mo o humorista Fábio Porchat transfor-
mou o Porta dos Fundos no mais assisti-
do canal do YouTube no Brasil. 

consumo

Filhos deixam mães para a última hora
Maioria dos brasileiros compra os presentes apenas na semana do  
Dia das Mães: comportamento é oportunidade para as marcas atuarem no PDV

os presentes em alta neste ano

Roupa/sapatos/bolsa 38%

Um almoço ou jantar 22%

Flores 22%

Perfume 20%

Joia 14%

Eletrodomésticos 12%

Giftcard 12%

Viagem 11%

Algo feito por você mesmo 10%

Celular/smartphone 10%

Tablet 7%

Vale para salão de beleza ou spa 7%

Caixa de chocolates 6%

Compatível com a rede 4G, o  Optimus G é equipado com a última versão do Android (Jelly 
Bean 4.1), tem câmera de 13 MP e recursos extras como o QSlide (visualizações simultâneas)

respostas para a pergunta: o que você esta  
pensando em dar para a sua mãe este ano?

“Obrigada, mas não precisava se pre-
ocupar”. A singela frase, dita como 

um ritual por milhares de mulheres to-
do segundo domingo de maio, esconde 
diversos segredos. A reação das mães ao 
receber — ou não — um presente é tam-
bém uma oportunidade para as empre-
sas desenvolverem estratégias relevan-
tes. Para conhecer melhor o perfil dos 
consumidores durante as datas comer-
ciais, a rede McCann realizou uma pes-
quisa com mil pessoas, em 11 países da 
América Latina. 

De acordo com os dados, 88% dos bra-
sileiros compram o presente na última se-
mana e até no próprio Dia das Mães. Essa é 
a segunda data mais importante para o co-
mércio, perdendo apenas para o Natal. Nes-
te ano, a Associação Brasileira de Lojistas de 
Shoppings (Alshop) estima um crescimento 
de 6% nas vendas, em comparação a 2012.

Pela pressa e comodidade, 58% recor-
rerem às lojas dos shoppings e 38% pre-
ferem dar roupas, bolsas e sapatos (veja 
ranking com outros itens ao lado). O re-
latório aponta ainda que 85% dos entre-

vistados (sejam maridos, filhos, noras ou 
amigos) dão presentes com preço entre R$ 
40 e R$ 120. As preferências da presente-
ada são levadas em conta por 50,2% dos 
entrevistados. As vitrines de lojas físicas 
e a internet, principalmente as redes so-
ciais, influenciam a escolha do presente 
de forma equivalente — cada uma das op-
ções foi citada por 26% dos participantes. 

Na opinião de Aluízio Pinto, diretor 
de planejamento da WMcCann, o hábi-
to dos consumidores precisa ser aprovei-
tado pelos varejistas de maneira criativa. 
“Deixar a compra para a última hora é um 
comportamento que já está consolidado. 
As marcas e as lojas precisam trabalhar 
a comunicação com pouca antecedên-
cia e usar a criatividade para se destacar”. 

Para sair dos produtos óbvios, o diretor 
reforça a importância de criar alternati-
vas para os clientes. “As operadoras po-
deriam realizar ações no ponto de ven-
da, com planos e celulares para atrair a 
atenção. Da mesma forma, é uma opor-
tunidade para se trabalhar produtos que 
não são tão lembrados”.

emoção e competição
Outro aspecto que pode ser valorizado é 

a emoção. Além dos produtos atrativos, as 
empresas têm como opção direcionar os in-
vestimentos para proporcionar experiências 
entre mães e filhos, para que se tornem lem-
branças positivas. Embora 47% das entrevis-
tadas esperem receber algo, 38% delas tro-
cariam o agrado por um almoço em família. 
“Essa atitude das marcas geraria maior em-
patia com as mães, para quem o reconhe-
cimento e o carinho são essenciais”, reforça 
Pinto, que ressalta um ponto curioso da pes-
quisa: a competição velada entre familiares. 

A motivação, camuflada de genero-
sidade, para oferecer à mãe o que há de 
melhor pode ser uma tentativa de supe-
rar os presentes dados pelos irmãos, de 
mostrar a boa condição financeira ou de 
fazer com que a mãe se sobressaia no gru-
po de amigas. “O brasileiro admitiu essa 
vontade, diferentemente dos outros lati-
no-americanos. Faz com que a mãe fique 
feliz e passa uma mensagem sobre ele”, 
comenta, com bom humor.

Mirella Portiolli
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 26, 29 abr. 2013.




