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Para conquistar a liderança do mercado latino-americano de eletroeletrônicos, a LG Electronics do 
Brasil , subsidiária da multinacional coreana, concentra esforços em lançamentos no Brasil. De 
acordo com Eduardo Toni, gerente-geral de marketing da LG, a subsidiária brasileira da 
companhia estima faturar US$ 1,1 bilhão este ano. No ano passado, a LG Electronics do Brasil 
faturou US$ 850 milhões.  
 
“A aposta no segmento premium é parte da nossa estratégia para conquistarmos a liderança na 
América Latina. O Brasil é o centro desta estratégia e, por isso, tomamos a decisão de trazer as 
novidades para cá no momento que esses produtos chegam à Coréia”, explica Toni. Segundo o 
executivo, a LG já é líder nos segmentos de tevês de plasma, com 47% de market share, e de 
tevês de projeção, em que detém 46% das vendas.  
 
A meta da LG, segundo Toni, é alcançar o mesmo desempenho em linha branca, segmento em 
que a empresa acaba de ingressar no Brasil. “A LG acredita que as condições econômicas e o 
perfil da demanda devem contribuir para o aumento das vendas”, indica Toni.  
 
O executivo afirma que a LG prevê faturamento de R$ 56 milhões com a venda de 4 mil 
refrigeradores até o final do ano no Brasil. No segmento de lavadoras de roupa, a meta da 
empresa é adquirir 27% de market share até o fim de 2005, faturando R$ 75 milhões com a 
venda de 25 mil unidades.  
 
A companhia está concentrando seus esforços em produtos voltados ao público de alto poder 
aquisitivo para crescer no Brasil. Na avaliação da companhia, o chamado segmento premium tem 
um forte potencial no Brasil, mas parte da demanda por eletroeletrônicos dessa categoria acaba 
sendo reprimida pelo fato de esses produtos não estarem disponíveis no mercado nacional.  
 
Como prova dessa estratégia, a companhia apresentou ontem lançamentos em todas as suas 
linhas de produto no País, com forte destaque para a tecnologia de ponta e a sofisticação. “Há 
uma demanda reprimida no Brasil para produtos desse. Por aqui, não há como encontrar produtos 
como o refrigerador equipado com televisor LCD, por exemplo, mas nossos estudos mostram que 
há consumidores para esses produtos”, afirma Toni.  
 
Para os lançamentos em linha branca, a empresa está planejando um investimento de R$ 2,5 
milhões, que será aplicado em iniciativas de marketing, treinamento e pontos-de-venda, entre 
outros. 
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