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Linha branca também está nos planos e empresa espera fechar negócios ainda neste ano   
 
Enviada especial  
 
ISTAMBUL - A coreana Samsung quer expandir seus negócios no Brasil. Em novembro, executivos 
da empresa virão ao País para discutir projetos de fabricação de produtos da linha branca 
(refrigerador, ar-condicionado, microondas) e televisores. "A expectativa é conseguir bons 
negócios até o fim do ano", disse o vice-presidente sênior de Digital Appliance da empresa, Hak 
Soo Lee, que também avalia a possibilidade de produção desses produtos em outros países da 
América Latina. Se os planos forem aprovados, a fabricação de TVs pode se iniciar em 2004, 
afirmou o vice-presidente executivo da área de Midia Digital, Man Yong Shin, que participou da 
abertura da Samsung Digital Inspiration 2003, em Istambul, na Turquia.  
 
Com seus projetos, a empresa inicia no mercado nacional uma briga com outras gigantes do 
setor, como Sony e LG, que já produzem TVs no Brasil. Se confirmado, será a segunda vez que a 
Samsung aposta nessas divisões. Até meados dos anos 90, produtos de linha branca e televisores 
eram fabricados no País, mas a empresa decidiu concentrar forças na área de informática.  
 
Isso rendeu a ela a liderança no setor de monitores para computador e 3.º lugar em aparelhos 
celulares no Brasil.  
 
Hoje, a empresa detém 10,5% do mercado mundial de televisores. A grande aposta é a fabricação 
das TVs de 54 polegadas com tela de cristal líquido, que produz imagem mais nítida que os 
aparelhos tradicionais, embora a custo bem superior. Nesse segmento, a Samsung também é 
líder, com 32% do mercado mundial.  
 
Em Istambul, a empresa apresentou as novas tecnologias que farão parte da vida dos 
consumidores nos próximos anos. Depois dos celulares com câmeras fotográficas, a aposta são os 
palms (computadores de bolso), com celular e sistema operacional Windows. O aparelho será 
lançado em 2004 e faz parte da filosofia de "convergência" da Samsung, de reunir vários serviços 
em um só produto. "Nossa estratégia é fortalecer a marca e facilitar a vida dos consumidores", 
explica o vice-presidente executivo de Marketing Global, Eric Kim.  
 
A estratégia tem dado certo. Em 2002, a Samsung foi a marca com maior valorização, segundo 
pesquisa da Interbrand com as 100 maiores marcas globais, Neste ano, a empresa valorizou-se 
31% em relação a 2002. Em 3 anos, o valor da marca saltou de US$ 5,2 bilhões para US$ 10,8, 
em 2003.  
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