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Com um crescimento de 35% este ano, empresa prepara-se para entrar no setor de linha branca 
 
O presidente da LG no Brasil, o coreano Choong Bong Cho, ficou tão maravilhado com os desfiles 
de carnaval que batizou de Samba seu plano estratégico para 2003-05. "A princípio o carnaval 
parece confuso, mas quando se olha os detalhes, vê-se que tudo é muito organizado", costuma 
dizer. Mas o samba de Cho tem uma nota só: crescer, crescer e crescer. Apesar da crise no setor 
de eletroeletrônicos, cujo crescimento este ano deve ficar em 4%, a LG quer aumentar suas 
receitas em 35%, para US$ 600 milhões. A meta é chegar a US$ 800 milhões em 2004 e US$ 1 
bilhão em 2005.  
 
Um dos maiores conglomerados empresariais da Coréia, com faturamento de US$ 55 bilhões, no 
Brasil a LG é conhecida por aparelhos eletroeletrônicos, monitores e celulares. No País há seis 
anos, a empresa agora se prepara para avançar na linha branca. Nas próximas semanas, chegam 
às lojas cinco modelos de geladeiras de alto padrão (de até R$ 14 mil) importadas. "Queremos 
trabalhar com toda a linha branca, mas antes precisamos posicionar a marca.  
 
Por isso vamos começar pela importação", afirma Osmane Dias Corrêia, diretor de vendas de 
aparelhos de ar-condicionado, único equipamento de linha branca produzido pela empresa no 
País. Segundo Corrêia, a fábrica de Manaus está preparada para receber a linha de produção de 
geladeiras, o que pode acontecer em "dois anos no máximo". "O setor de linha branca é muito 
concorrido, não adianta entrar sem fábrica e se não for para fazer melhor."  
 
Depois das geladeiras, a empresa planeja trazer máquinas de lavar e aspiradores de pó.  
 
O crescimento expressivo da LG este ano é resultado dos ajustes feitos após a alta do dólar no 
segundo semestre do ano passado. "Reduzimos os custos para nos adaptarmos a um dólar a R$ 
4,00 e focamos em produtos mais sofisticados", explica o diretor nacional de vendas, Breno 
Marcelino da Silva.  
 
Dos três modelos de televisão de 14 polegadas que a empresa tinha, resta apenas um. Já a linha 
de tela plana, que tinha quatro modelos, agora tem sete. E na falta de condição de reduzir custos 
do microondas, interrompeu-se a produção.  
 
Com um marketing direcionado ao ponto de venda - não há campanhas de mídia, mas a marca 
aparece nas camisetas do time do São Paulo - este mês, a LG conquistou a liderança nas vendas 
de DVD, ultrapassando Philips e Gradiente.  
 
No setor de televisores, a empresa está em 3.º lugar no acumulado do ano, atrás de Philips e 
Semp Toshiba, mas está empenhada em alcançar a 2.ª posição até dezembro. Com uma produção 
anual de 1,4 milhão de televisores, a LG afirma ser a maior fabricante do produto no País e 
também a maior exportadora. 
 
O Estado de S. Paulo - 17/9/2003 


