
Levamos a sério
a inovação desde
os smartphones de
entrada aos premium.
Queremos mostrar
que as tecnologias
dos topo de linha
podem sim ser trazidas
para os intermediários”
BarbaraToscano
Gerente geral de marketing

“Com mais de um milhão de apa-
relhos da família Optimus série
L vendidos por aqui no ano pas-
sado, a LG lança hoje cinco no-
vos smartphones intermediá-
rios —L1II, L3II, L4II, L5II e
L7II—, que são a aposta da em-
presa de chegar ao topo das ven-
das de smartphones no Brasil.

“Lançados em 2012, o L3 e L5
estão entre os mais vendidos até
hoje. Os resultados da nossa cam-
panha foram ótimos e levaram a
LG da quinta para a segunda posi-
ção no ranking de market share
brasileiro. Com os novos apare-
lhos, vamos buscar a liderança.
Esperamos que as vendas supe-
rem um milhão de unidades”, res-
salta Barbara Toscano, gerente ge-
ral de marketing de celulares da
LG Eletronics do Brasil.

Segundo a executiva, os no-
vos celulares tem como diferen-
ciais telas maiores que os ante-
riores, tecnologia de alta defini-
ção, baterias com maior dura-
ção, câmeras mais potentes e a
atualização do sistema operacio-
nal Android, do Google. Os apa-
relhos inteligentes custarão de
R$ 329 a R$ 899. “Levamos a sé-
rio a inovação desde os smar-
tphones de entrada aos apare-
lhos premium. Queremos mos-
trar que as tecnologias dos topo
de linha podem ser trazidas para
os intermediários”, destaca ela.

“O nosso novo L4II vem ainda
com TV digital e entrada para

três chips, pois queremos trazer
ainda mais consumidores dos fea-
ture phones (celulares menos tec-
nológicos), que já utilizam mais
de um chip em seus aparelhos. A
aposta na TV é uma forma de ofe-
recer uma opção aos que gostam
desta funcionalidade. Além dis-
so, com a Copa do Mundo e as
Olimpíadas no Brasil, as pessoas
vão querer estar sempre ligadas
à televisão”, completa.

A nova campanha de marke-
ting, que vai ao ar depois de ama-
nhã, mantém o foco na platafor-
ma digital, com vídeos que apre-
sentam as principais característi-
cas dos novos smartphones. O
cantor Thiaguinho e a atriz Debo-
rah Secco voltam a estrelar a cam-
panha. “Trabalharemos com You-
Tube, compra de mídia e em par-
cerias com nossos clientes do vare-
jo. Posso dizer que o investimento
é significativo”, destaca Barbara.

A experiência da campanha an-
terior, que também explorou as
plataformas online, foi muito im-
portante para a criação da nova.
“É na internet que a compra é ini-
ciada, pois os clientes pesquisam
sobre os produtos e comparam
preços. Além disso, podemos fa-
zer o remarketing. Ou seja, ao sa-
bermos que um cliente foi impac-
tado pela propaganda do nosso
L3, por exemplo, acompanhamos
as ações deste consumidor na
web. Assim, podemos traçar um
perfil dos nossos clientes”, expli-
ca a executiva. “Cada novo smar-
tphone da série L tem uma cor, o
L3II é amarelo, e o L5II é puxado
para o vinho. A campanha será co-
lorida, criando uma identidade
com os aparelhos”, finaliza.

Também de olho no crescimento
das vendas de celulares inteligen-
tes no Brasil, a chinesa Huawei Te-
chnologies começou ontem a pro-
duzir versões de smartphones de
baixo custo por aqui. A produção
será feita pela Compal Electro-
nics, localizada em Jundiaí (SP).

“Nossa estratégia com a produ-
ção local é reduzir as taxas e o cus-
to total de produção para oferecer
aparelhos a um preço acessível pa-
ra o mercado brasileiro”, comen-
tou o presidente-executivo da
Huawei do Brasil, Veni Shone.

De acordo com o executivo, a
produção inicial será de cerca de
100 mil aparelhos, mas poderá ser
ampliada de acordo com a deman-
da do mercado consumidor.

O primeiro smartphone a ser
produzido será o Huawei Ascend
G510, que será comercializado
pela Vivo. O aparelho tem pro-
cessador dual-core de 1.2 GHz e
sistema operacional Android 4.1
Jelly Bean “Emotion UI”, desen-
volvido pela companhia. O smar-
tphone estará disponível a par-
tir de R$ 699 para clientes pré-
pagos. Para pós-pagos, o valor
varia de acordo com o plano es-
colhido. A comercialização terá
início nos canais de venda da
operadora em 25 de agosto.

“Apesar da chegada da rede
4G ao Brasil, ainda há muito a ser
explorado dentro da tecnologia
3G”, comentou o diretor de negó-
cios da Huawei, Li Kefeng.

A Huawei está no Brasil desde
2007, atuando no mercado de
banda larga fixa e móvel por
meio de parcerias com operado-
ras de telecomunicações do país.

Segundo dados da consultoria
IDC, a chinesa é a quarta maior
fabricante mundial de smartpho-
nes, com 4,7% do mercado. Nas
três primeiras colocações do ran-
king estão Samsung, com 30,4%
(com perda de 2,3% em relação
ao primeiro trimestre do ano),
Apple, com 13,1% de share (enco-
lheu 4,2% em relação aos três pri-
meiros meses de 2013) e LG, com
5,1% (alta de 0,3% no período).
A Huawei teve um ligeiro incre-
mento, de 0,1%, na comparação
entre o primeiro e o segundo tri-
mestre deste ano. Ainda de acor-
do com a consultoria, foram ven-
didos 5,4 milhões de smartpho-
nes no país no primeiro trimes-
tre de 2013. Com agências
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Novos smartphones
para chegar ao topo

Huawei, que é a quarta
maior fabricante mundial,
acirra a disputa com
aparelhos de baixo custo

MurilloConstantino

1milhão
deaparelhosvendidos
desdeolançamentodasérie
L,noanopassado.
Aexpectativadaempresaé
queosnovossmartphones
superemessamarca.

R$899
Preçomáximodosnovos
aparelhosdasérieLdaLG.
Osmartphonemaisbarato
vaicustarR$329.

A LG aposta na renovação da sua série de aparelhos intermediários para

chegar à primeira posição. Empresa espera vender mais de um milhão unidades

Para crescer,
chinesa aposta
na produção
nacional

Segundo Barbara, a nova campanha da LG vai
manter o foco nas mídias digitais com vídeos
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