
om campanhas milionárias, fabricantes de eletroeletrônicos aprovei

tam a proximidade da Copa para divulgar diversos lançamentos no 

país. São estes os casos da Samsung e LG, que aportaram valores recor

des em marketing e tecnologia, na contramão do pessimismo que ron

da o mercado brasileiro em alguns setores. As companhias, que brigam 

no concorrido segmento de entretenimento, projetam crescimento de 

15 e 25% para este ano, respectivamente. "Percebemos que o país está 

em um momento de pensar grande. A aproximação da Copa e dos Jo

gos Olímpicos e o maior poder de compra da classe C influencia na 

compra de eletrônicos. E esse movimento reflete de maneira positiva 
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nos negócios da LG. O nosso objetivo é chegar à liderança deste 

mercado até 2015" diz Pablo Vidal, diretor de marketing da LG. 

Na lista das empresas que mais investiram no ano passado, a fa

bricante sul-coreana Samsung ocupa o 1 1o lugar no mundo, com 

US$ 22 bilhões. Já a LG, só no começo deste ano, lançou mais de 

370 produtos e promete que 2013, sem especificar valores, será 

o ano de maior investimento já feito na história da companhia 

em campanhas de marketing e tecnologia. A agência Y&R criou 

para a empresa a campanha "Pense Grande. Pense G" para o lan

çamento do LG Optimus G em um tom emocional, que incluiu 

parceria com o Porta dos Fundos, com uma série de vídeos que 

contava a história do grupo e como eles pensaram grande. Os 

resultados foram recordes de visualização - 117% mais views do 

que a média brasileira do YouTube (900.000 views). 

De acordo com Vidal, a empresa também inovou na campanha 

"Você vê diferente',' que, além de veiculada em TV e mídia i m 

pressa, contou com mashup - que mistura conteúdos diferentes e 

resulta em um novo e único conteúdo - e TV com internet. "Além 

disso, realizou o maior investimento para um produto da linha 

de informática, o SlidePad. Em relação a 2012, a LG obteve incre

mento de mais 20% para a comunicação do produto. A campa

nha "Não Navegue, Slide" incluiu filmes para TV fechada (com 

tom bastante jovem e jingle), inserções no cinema e estratégia 

digital para as redes sociais da empresa. Outro destaque também 

foi a linha de ar-condicionado com a campanha "Arterapia: Res

pire saúde, inspire conforto" primeira vez com uma campanha 

na televisão" diz Vidal. 

O executivo conta que a concorrência no setor sempre foi acir

rada, mas a velocidade do ciclo de inovação está mais rápida, 

resultando em diversas opções, o que "pulveriza" de certa for

ma os investimentos feitos pelos consumidores, sendo assim os 

investimentos em marketing tornam-se 

ainda mais relevantes. "A concorrência 

é importante para o consumidor, pois 

traz tecnologias avançadas a preços mais 

competitivos. Antigamente, ele escolhia 

entre produto A e B, hoje, com o avanço 

tecnológico, pode escolher de A a Z, de

pendendo do segmento. A oferta é grande, 

por isso a LG trabalha cada vez mais pró

xima do cliente, para trazer produtos que 

façam a diferença no seu dia a dia. Além 

disso, o Brasil é um mercado ainda mais 

peculiar, com consumidores aficionados 

por tecnologia e com foco de interesse de 

multinacionais. Com o aumento da ofer

ta, também cresce o interesse, a compra e, 

por consequência, a concorrência" expli

ca o diretor de marketing da LG. 

Como ferramental na disputa de merca

do, Vidal crê que o marketing é mais do 

que essencial para o bom andamento dos 

negócios e imagem da empresa. "Em um 

mercado tão dinâmico e veloz como o da 

tecnologia, estratégias bem-elaboradas 

de marketing criam pilares sólidos para 

a companhia, mantendo-a ativa e bem-

-sucedida no mercado. Trabalhamos para 

ter uma marca com sex appeal que pode 

ser demonstrada em nossos produtos" 

diz. Em 2012, a empresa reforçou a comu

nicação desenvolvendo conceitos "tropi-

calizados" ao jeito brasileiro, com investi

mento em conteúdos na área digital para 

entregar a informação de forma adequada 
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ao seu público. "E neste ano seremos ain

da mais agressivos e ousados em termos 

de marketing" conclui Vidal. 

A Samsung também explorou as ferra

mentas de marketing para garantir bons 

resultados em suas operações. Com pro

dução de vídeo milionária, trouxe tecno

logias de interatividade para a casa dos 

consumidores - sob o mote de campanha 

"Descubra seus novos poderes" - para o 

lançamento da Linha 2013 de Smart TVs. 

O filme publicitário explorado global

mente pela marca contou com produção 

cinematográfica dirigida por Adam Berg, 

vencedor do GP na categoria Film em 

Cannes 2009, e convidou os consumido

res a experimentar a interatividade. 

A campanha veicula as possibilidades 

dos comandos por movimento e voz, ex

clusivos dos filmes futurísticos no estilo 

"Minori ty Report" dentro da sala dos te

lespectadores com o mesmo realismo de 

Hollywood. E deixa claro que os tempos 

de consumo de programação estática não 

existem mais. O filme, gravado na África 

do Sul, com manada de búfalos, dinos

sauro, óvnis e trilha sonora de John Mur

phy, destaca a nova linha de Smart TVs 

da marca. O comercial será veiculado até 

outubro em canais de TV aberta e a cabo, 

salas de cinema e internet. Com destaque 

para campanha online, mídias out of home e materiais de ponto 

de venda que replicarão os mesmos elementos presentes no co

mercial. Além de São Paulo, a Samsung segue com ativação em 

estantes itinerantes nos shopping centers de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Curitiba, Porto 

Alegre, Campinas e Manaus. 

LANÇAMENTOS 
No primeiro semestre de 2013, a LG trouxe diversos lançamentos 

em todos os segmentos, como por exemplo, o de telefonia mó

vel, com o smartphone Optimus G (tecnologia 4G), e de TV com 

as Smart TVs (Smart Magic, controle remoto inteligente intuitivo 

com reconhecimento de gestos e voz). Além disso, a fabricante 

entrou em novos segmentos como o de computadores conversí

veis, como o SlidePad, que é a fusão do tablet com o notebook, e o 

de Dockstation (caixas de som para iPhone, iPod e iPad). 

De acordo com Vidal, no mercado de smartphones, a empresa 

espera crescer 50%. Nos primeiros seis meses deste ano já experi

mentou aumento de 100% nas vendas. Já para o mercado de TV a 

previsão é de incremento de 15% a 20% de market share. "A área 

de TI é a terceira maior em faturamento da LG Brasil (atrás de TV 

e celulares). Para este ano a expectativa é de crescimento de 10% 

com relação a 2012. O mercado brasileiro é muito importante 

para a matriz e as ações são alinhadas globalmente. Um exemplo 
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disso é que estamos diminuindo cada vez mais o período entre os 

lançamentos globais e locais, como aconteceu com a TV 84 Ultra 

HD, que foi lançada no Brasil apenas dois meses depois do HQ. 

A LG Brasil é a segunda maior operação da LG no mundo, atrás 

apenas dos Estados Unidos" conta o executivo. 

Já a Samsung, que também tem no Brasil sua segunda melhor 

operação, lançou neste ano as séries 7 e 8 de televisores que 

apresentam comandos por movimentos ainda mais afinados, 

com 254 comandos de voz (quatro a mais que no ano passa

do) e sensores de gestos que dispensam o controle remoto. De 

acordo com Silvio Stagni, vice-presidente de produto e vendas 

para as áreas de TV, áudio, vídeo e digital imaging da Samsung 

no Brasil, outra novidade é que as Smart TVs estão ajustadas 

para entender diferentes sotaques e regionalismos, um recur

so totalmente personalizado para o consumidor brasileiro. Os 

comandos por gestos também foram ampliados e é possível 

realizá-los com o uso das duas mãos. "Agora, o usuário tam

bém pode 'curt ir ' um conteúdo no Facebook apenas levantan

do o polegar, ou visualizar e dar zoom em fotos com poucos 

gestos" diz Stagni. Além disso, a empresa trará para o Brasil, no 

último trimestre, a televisão com tecnologia 4k a preço médio 

de R$ 100 m i l . 

No Brasil, a fabricante já oferece mais de 490 aplicativos, sen

do 68 desenvolvidos localmente, que garantem mais de 25 m i 

lhões de páginas vistas por mês. A nova interface disponibil iza 

prévias dos aplicativos em miniaturas dinâmicas em três pai

néis, que também foram renovados: aplicativos, fotos, vídeos 

e músicas, além de social. "Outro aspecto a ser destacado é 

a convergência das novas Smart TVs com outros aparelhos. 

Agora é possível, por exemplo, assistir no celular o que está 

passando na TV e o contrário também, com o screen mirror. 

Há também ampla oferta de acessórios: além do Evolution Kit, 

um novo teclado bluethooth com fun

ção de controle remoto e mouse e câ-

meras retráteis (cinco megapixels) pos

sibi l i tam que os comandos por gestos e 

voz na Smart TV funcionem a partir da 

série F6400" conta Stagni. O portfólio de 

Smart TVs da Samsung conta com mo

delos de LED e Plasma com tamanhos 

que var iam de 32 a 75 polegadas. Ainda 

de acordo com o executivo, a venda de 

Smart TVs, ou seja, aquelas que se co

nectam à internet deve crescer 30%, e 

a venda de TVs com telas grandes, aci

ma de 46 polegadas, aumentaram em 

46%. Da série F7500 (46 polegadas) até a 

F8000 (65 polegadas), os valores var iam 

de R$ 5.499 a R$ 12.999. 

A divisão da Samsung de informática 

também renovou seu portfólio com a 

chegada da marca Ativ. A nova linha foi 

lançada no país em junho, uma semana 

depois de Londres, o que para Tony Fir-

jam, diretor da Divisão de TI da Samsung 

Brasil, mostra a representatividade do 

país para os negócios da companhia. De 

acordo com o executivo, todos os mode

los da fabricante com sistema operacio

nal Windows estarão unificados com o 

novo selo que dará nome aos dispositi

vos, promovendo, assim, um rebranding 

em seu portfólio. Antes, a companhia u t i 

lizava o termo "Série" os novos modelos 

receberam o nome "ATIV Book" seguido 

do numeral. O tablet com Windows 8 será 

relançado ainda neste segundo semestre 

como "ATIV Tab" O nome Ativ permeará 

todos os equipamentos. 

A Samsung Electronics atua nos mercados 

de televisores, monitores, celulares, smart -

phones, tablets, computadores pessoais, 

impressoras, câmeras digitais e fumado

ras, eletrodomésticos, equipamentos de 

áudio e vídeo, soluções LTE, produtos 

para o mercado corporativo, equipamen

tos médicos, semicondutores e soluções 

de LED. Presente em 79 países, com ven

das anuais de US$ 187,8 bilhões. 
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PRODUÇÃO 
O bom desempenho de vendas nos seg

mentos de TV e ar-condicionado estimu

laram investimentos na unidade da LG 

em Manaus. De acordo com Vidal, uma 

planta já está produzindo, desde junho de 

2012, módulo de painéis para televisores 

de cristal líquido. "O investimento contri

buiu para que assumíssemos a liderança 

do mercado brasileiro de TV, com 28% 

(em valor) no primeiro trimestre de 2013. 

Para este ano, a empresa projeta 20% de 

market share no mercado de TV" diz. 

lá uma segunda planta, que entrará em 

operação até o final deste ano, produzirá 

modelos de ar-condicionado, também 

focando em atender a alta demanda de 

mercado. Segundo a Associação Brasileira 

de Refrigeração e Ar Condicionado (Abra-

va), de 2009 a 2012, o segmento de condi

cionadores de ar mais do que dobrou e a 

LG, no mesmo período, passou de menos 

de 9% para quase 15% de participação no 

mercado. Para este ano, a expectativa da 

empresa é um aumento de 50% na pro

dução de ar-condicionado, ultrapassando 

mais de três milhões de unidades vendi

das no país. 

Porém, em participação no faturamento da companhia, o mercado 

de TV continua sendo o maior para a LG no Brasil, seguido do seg

mento de celulares e informática. "Somos o maior player no seg

mento de televisores 3D, com 52,9% de participação, e também no 

de telas grandes, com 37,7%. Outro destaque fica por conta do mer

cado de smartphones, no qual a marca saltou do quinto lugar para 

o segundo, no fim de 2012, o crescimento no período, em valor, foi 

de 178%. Para isso, a fabricante investiu no ano passado em estra

tégia de aproximação, com duas lojas próprias. Em Porto Alegre e 

em Recife. Além disso, inaugurou um Service Center em São Paulo 

para suprir a demanda de aproximadamente cinco mi l clientes por 

mês, entre casos direcionados pelo SAC e demandas espontâneas, 

com aporte de R$ 2 milhões" conta o executivo de marketing da 

LG. A companhia também investiu no centro de atendimento ao 

cliente em Taubaté, neste caso com aporte de R$ 15 milhões. 

SETOR 
O mercado de eletrônicos no Brasil registrou crescimento de 

3,7%, de janeiro a maio de 2013, em comparação com o mesmo 

período do ano passado. As vendas chegaram a R$ 41,4 bilhões 

nos cinco primeiros meses, segundo a consultoria GFK. O mer

cado de telas finas, por exemplo, já apresentou crescimento de 

8,9% em vendas e 13,9% em faturamento de janeiro a maio, muito 

por conta da Copa das Confederações, quando as famílias já co

meçam a migrar para televisores de telas grandes. Em anos co

muns, são vendidos 40% de TVs no primeiro semestre e 60% no 

segundo. Em ano de Copa do Mundo essa proporção se inverte, 

são vendidas mais TVs no primeiro semestre. 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abi-

nee) espera crescimento de 8% no faturamento do setor neste 

ano. Chegando a R$ 156,7 bilhões. A projeção de investimento é 

de US$ 4,6 bilhões pelas indústrias de elétricos e eletrônicos, se

gundo a entidade. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 749, p. 42-46, ago. 2013.




