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Fabricante vai dobrar número de modelos produzidos no Brasil e quer incomodar a rival LG. 
 
Depois de uma investida frustrada em meados da década de 90, a coreana Samsung volta com 
apetite ao disputado mercado de televisores. Em abril, dois meses antes do início da Copa do 
Mundo, a multinacional dá largada a um projeto que vai dobrar o número de modelos de TVs 
produzidos no Brasil. Seis novos tipos de aparelhos sairão da sua fábrica de Manaus. 
 
A Samsung tenta recuperar espaço no Brasil e fazer jus ao título de líder mundial na venda de 
televisores e de marca mais valiosa no setor eletroeletrônico, segundo a Interbrands. Enquanto 
saía do mercado de TVs no Brasil - afetada pelo câmbio e pelo racionamento de energia elétrica- a 
sua maior rival, a também coreana LG, continuou apostando firme no Brasil. A Samsung, que 
produz monitores e celulares no Brasil desde 1986, só voltou ao mercado de linha marrom em 
outubro de 2004. 
 
Hoje, a LG tem um cardápio variado de modelos, preços acessíveis e está entre as três maiores 
fabricantes, ao lado da Philips e Semp/Toshiba. Primeira empresa a fabricar plasma no Brasil, a 
LG iniciou este ano a fabricação local de TVs de LCD, com os modelos de 26 e 32 polegadas. "Para 
ter preço e disputar o mercado brasileiro é preciso fabricar aqui", diz José Roberto Campos, vice-
presidente executivo da Samsung. 
 
Ancorada no binômio design tecnologia - e na tradição que tem mundialmente - a Samsung 
pretende vender só este ano um terço das 300 mil unidades de plasma e LCD que o mercado 
estima comercializar. Se alcançar a meta, aumentará em 10 vezes o volume de vendas registrado 
em 2005, quando estreou a produção no Brasil e vendeu 10 mil unidades. 
 
A grande aposta da marca é o mercado premium. A produção local de TV de LCD, hoje restrita a 
20 e 32 polegadas, será ampliada com as versões de 26 e 40 polegadas. O plasma ganha a 
versão nacional de 50 polegadas. 
 
Além das duas tecnologias, a Samsung investe no segmento intermediário com a sua "slim fit" 
(TV de tela plana com tubo 32% menor). A empresa começa a fabricar em Manaus a slim fit em 
três tamanhos: 21, 29 e 32 polegadas. O desafio será ter preço competitivo para as "slim fit", 
diante da queda dos preços da tecnologia LCD. 
 
Hoje, os eletroeletrônicos estão entre os negócios que mais crescem e representam 10% da 
receita. No ano passado, a participação de mercado da Samsung em televisores alcançou 12%. 
 
Para atender a nova produção, Campos admite ampliar a fábrica no Brasil. Sobre o valor do 
investimento, Campos diz apenas que, nos últimos dois anos, a Samsung investiu US$ 100 
milhões por ano entre marketing, fábricas e desenvolvimento de produtos. 
 
A companhia cresceu 70% no ano passado no Brasil e faturou US$ 1,2 bilhão. Em 2004, a 
expansão havia sido de 42%. "Devemos continuar crescendo dois dígitos", diz. Os celulares são 
responsáveis por 60% dos negócios da empresa A área de informática responde por 30% e áudio, 
vídeo e linha branca, outros 10%. 
 
Depois de um forte impulso das vendas de plasma, o vice-presidente da Samsung acredita que 
este seja "o ano do LCD no Brasil". "A nacionalização dos produtos está tornando o mercado 
muito competitivo", afirma. 
 
Entre as novidades da linha 2006 da companhia, apresentada em um fórum no Chile, está o LCD 
com MP3, o maior LCD do mercado (de 82 polegadas).  
No plasma, a Samsung apresentou uma linha completa de alta definição. Outras apostas são o 
MP3, mercado dominado pela Apple, e os gravadores de CD. A coreana trará quatro modelos de 
MP3 para o mercado brasileiro. "Queremos a liderança do setor", diz Campos. 



 
Para divulgar os novos produtos e fortalecer a marca, a empresa conta com a loja Extreme 
Samsung, inaugurada em outubro do no ano passado. A multinacional coreana já tem planos de 
abrir lojas em outras capitais num conceito mais enxuto de mini-lojas. 
 
No ano passado, a Samsung cresceu 50% na América Latina e alcançou faturamento de US$ 3 
bilhões. Para este ano, a estimativa é que a receita da região fique entre US$ 4 e US$ 5 bilhões. 
Presente em 51 países, a companhia faturou US$ 56,7 bilhões e teve lucro de US$ 7,5 bilhões em 
2005 
 
Novas marcas também estão desembarcando no mercado. A Panasonic, que já fabrica televisores 
convencionais, começará a fabricar TVs de plasma em sua fábrica em Manaus a partir de julho. Ao 
contrário de suas grandes concorrentes, que optaram pelo LCD, a Panasonic concentrou-se na 
tecnologia de plasma, segmento em que detém a liderança mundial. A empresa começou a 
importar alguns modelos de plasma em 2005. 
 
Outra marca japonesa, a JVC, que deixou de produzir TVs no Brasil no ano 2000, também analisa 
voltar ao mercado com TVs de LCD. "Estamos analisando, mas ainda não batemos o martelo", 
disse Ronaldo Seron, diretor de vendas e marketing da empresa. Hoje, ela produz tocadores e 
gravadores de DVD, som automotivo e filmadoras na fábrica da Panasonic em Manaus, com a qual 
a empresa tem uma parceria.  

 
 
Leia Mais 
 
Na linha branca, a aposta é em objetos de desejo 
De Santiago   
 
Na linha branca, a Samsung ainda está um passo atrás e sem a mesma agressividade que mostra 
na área de eletrônicos. A multinacional coreana estreou no segmento em outubro do ano passado 
e, por enquanto, não tem planos de começar a produzir no Brasil a sua linha de refrigeradores 
"side by side" (duas portas), máquinas de lavar, ar-condicionado e aspiradores de pó - importados 
da própria Coréia. 
 
Assim como na linha marrom, o objetivo da empresa é se posicionar no segmento premium e ter 
nas prateleiras objetos de desejo. O mais novo deles é o refrigerador de quatro portas - um dos 
principais lançamentos apresentados no Fórum Samsung para América Latina, realizado na capital 
chilena na semana passada. 
 
O usuário pode escolher a temperatura de cada compartimento. Isso significa, por exemplo, que 
três áreas podem ser usadas para freezer e uma para geladeira. Ou vice-versa. O preço ainda não 
foi definido, mas o produto deve chegar ao mercado brasileiro custando entre R$ 15 mil e R$ 20 
mil. Atualmente, a Samsung importa seis diferentes modelos, de R$ 6 mil a R$ 15 mil. 
 
A Samsung é líder no mercado de refrigeradores de luxo (side by side) em 35 países, entre eles 
China, Colômbia e Índia. 
 
Um dos grandes destaques na linha branca da companhia é a preocupação com a remoção de 
germes. Toda a linha, de refrigeradores a máquina de lavar roupa, ar-condicionado e aspiradores 
de pó, contam com uma tecnologia antibactericida. O "silver nano healthy system" - 
nanotecnologia com partículas de prata - é a grande aposta da Samsung para conquistar os 
consumidores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mar. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


