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As duas coreanas dizem que são líderes globais e acirram disputa no país. 
 
As duas multinacionais coreanas, Samsung e LG, estão agora emparelhadas no mercado 
brasileiro. A LG elevou em 57% suas vendas no país, fechando 2005 com um faturamento de US$ 
1,3 bilhão. Mas a Samsung, que havia sido menos agressiva do que a sua rival no Brasil, acelerou 
o passo e cresceu 70% no ano passado, quando sua receita atingiu a marca de US$ 1,2 bilhão. 
 
A LG, porém, promete dar uma nova arrancada. A multinacional, que possui fábricas em Manaus 
(AM) e Taubaté (SP), prevê aumentar suas vendas para US$ 1,8 bilhão em 2006. 
 
Eduardo Toni, diretor de marketing da LG, afirmou ontem que a empresa começará a produzir 
notebooks no país neste ano e que serão investidos US$ 40 milhões em uma nova unidade em 
Manaus, para onde será transferida toda a produção de televisores, tanto de tubo quanto de LCD 
e plasma. No ano passado, a multinacional investiu US$ 60 milhões na ampliação da fábrica 
Taubaté, que produz celulares. 
 
As metas da empresa são ambiciosas. A nova fábrica de TVs será capaz de fabricar 3 milhões de 
peças por ano, ou o equivalente a 30% do consumo total brasileiro. A marca coreana irá manter a 
competição acirrada tanto nos aparelhos convencionais, de tubo, quanto nas telas de plasma e 
LCD, que ainda representam só 1% do mercado. Segundo Toni, a LG conseguiu a liderança no 
mercado de TVs de plasma mas quer agora dobrar sua participação no segmento de LCDs dos 
atuais 10% para 20%. 
 
Em ano de Copa do Mundo, porém, todos os fabricantes vêm com fome de bola. Embora não 
tenha divulgado uma previsão de faturamento para 2006, a Samsung quer vender 30% dos 300 
mil televisores de tela fina que devem ser comprados neste ano. Para a grande maioria dos 
brasileiros, o objeto de desejo ainda é a TV de tubo de 29 de polegadas e tela plana. "Nós já 
estamos com toda a nossa produção de TVs vendida até abril", afirma José Roberto Campos, vice-
presidente da Samsung no Brasil. 
 
A disputa entre as duas gigantes coreanas é ferrenha no mundo todo tanto que as duas 
multinacionais dizem ser a maior fabricante de televisores do mundo. A Samsung se vale de uma 
pesquisa do Instituto DisplaySearch enquanto a LG usa como fonte o instituto americano iSupply. 
 
A Samsung também estuda produzir notebooks no país, mas ainda não bateu o martelo, disse 
Campos. A LG começará produzindo 2 mil notebooks por mês e a sua meta é elevar gradualmente 
a produção para 5 mil peças mensais. 
 
Diferentemente da Samsung, que não produz condicionadores de ar no Brasil, este é um mercado 
em que a LG também está investindo. Segundo Roberto Yi, diretor de linha branca da LG, a 
empresa irá aumentar a produção em Manaus de 220 mil condicionadores de ar em 2005 para 
450 mil peças, em 2006. A previsão é atingir 500 mil unidades em 2007. 
 
Nem a Samsung nem a LG, no entanto, ainda se arriscam a fabricar refrigeradores e outros 
eletrodomésticos de linha branca no Brasil. As duas marcas coreanas começaram a trazer 
produtos importados de alto valor agregado, como refrigeradores "side by side" com tela de LCD 
na porta. A LG trouxe um modelo que custa R$ 22 mil. "Com o câmbio atual, não é viável nem 
produzir condicionadores de ar", afirma Campos. 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Brasileiro resiste ao conceito do "Frost Free" 
De São Paulo   
 
A Apple não teve dificuldade alguma em fazer com que os consumidores aderissem ao MP3. Nem 
os fabricantes de televisores precisam propagar que as novas TVs de plasma e LCD são melhores 
do que os aparelhos de tubo. A indústria de geladeiras, porém, ainda não conseguiu convencer os 
brasileiros a incorporar uma tecnologia lançada há nada menos do que 23 anos, o "Frost Free". 
 
O problema atingiu tal proporção que a Brastemp decidiu até mesmo lançar uma campanha, com 
comerciais na TV, para esclarecer sobre os benefícios do Frost Free. No Brasil, só 15% dos 
refrigeradores vendidos usam a tecnologia, enquanto esse percentual supera 50% até em países 
como México. 
 
Ainda há consumidores no Brasil, mesmo aqueles com renda mais alta, que preferem as 
geladeiras com degelo automático. Segundo a Brastemp, o surgimento no país desse segmento 
intermediário gerou uma confusão de conceitos, difundindo uma falsa idéia. "Os refrigeradores 
com degelo automático apresentam uma promessa de trazer a praticidade do Frost Free mas, ao 
contrário do que se pensa, eles continuam formando uma camada de gelo no freezer, como nos 
refrigeradores comuns", diz a Brastemp.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 mar. 2006, Indústria, p. B7. 


