
Enquanto a Sony apara as arestas, a Samsung dispara na frente  
 
No mesmo mês em que a Sony demitiu 10.000 funcionários em meio a um processo de 
reestruturação, a Samsung anunciou o lançamento de um chip de memória que duplicará a 
capacidade das câmeras digitais e dos aparelhos de áudio, uma nova linha de televisores de tela 
de plasma de 50 polegadas e um plano de criação de um novo projeto de telefone móvel.  
 
O contraste entre as duas empresas é notório. A Sony, com sede em Tóquio, anunciou em 22 de 
setembro que passa por uma reforma com o objetivo de integrar melhor seus negócios de mídia  
e eletrônicos. Enquanto isso, a Samsung, de Seul, continua comprometida com um objetivo 
fundamental: tornar-se a próxima Sony.  
 
Na verdade, a decisão da Samsung de se dedicar exclusivamente aos eletrônicos já lhe 
proporcionou retornos excelentes. A empresa divulgou um lucro de mais de 10 bilhões de dólares 
sobre vendas de 56 bilhões em 2004. O lucro da Sony no exercício fiscal encerrado em 31 de 
março de 2005 foi de 1,53 bilhão sobre receitas de 66,9 bilhões. Além disso, a classificação de 
crédito da Samsung está no mesmo nível de grandes fortalezas tecnológicas, como Intel e 
Microsoft. “Continuaremos comprometidos com o aperfeiçoamento tecnológico e com a 
competitividade de custos ao mesmo tempo que buscamos elementos que impulsionem nosso 
crescimento”, disse Woosik Chu, vice-presidente sênior de relações com o investidor da Samsung 
durante uma conference call em 15 de julho.  
 
A Samsung produz semicondutores, telas de cristal líquido (LCD), produtos de telecomunicações, 
como telefones sem fio, e aparelhos como tocadores digitais de música. Em 2005, a Interbrand, 
empresa que monitora o desempenho de marcas, classificou a Samsung como a 20ª marca mais 
valiosa do mundo, à frente da Sony, que ficou na 28ª posição. Notícias veiculadas pela imprensa 
asiática informam que a Samsung pensa em comercializar suas ações — listadas atualmente em 
Londres e na Coréia — na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), embora, de acordo com um 
porta-voz da empresa, não haja “planos concretos com relação a uma data específica para a 
possível listagem na NYSE”.  
 
Como foi que a Samsung conseguiu um desempenho tão bom num campo tão implacável quanto 
o dos negócios de eletrônicos? Resposta: foco.  
 
“A Sony representa muita coisa diferente” para diferentes pessoas, ao passo que a “Samsung 
manteve o foco no projeto do produto e na sua engenharia”, observa Peter Fader, professor de 
Marketing da Wharton. A Samsung beneficiou-se também do baixo custo da mão-de-obra 
coreana, acesso universal em banda larga à Internet e de uma afinidade com o segmento 
eletrônico. “É difícil para quem quer que seja competir com a Coréia atualmente”, avalia Eric 
Clemons, professor de Gestão de Operações e de Informações da Wharton. “A Coréia conta com 
infra-estruturas mais novas e custos de mão-de-obra inferiores aos de vários outros mercados.”  
 
Dessa combinação resultou uma série de novos produtos que colocaram a marca da Samsung no 
mesmo patamar do segmento de televisão e música digital da Sony. “Pode-se dizer que ela é a 
nova Sony”, disse John Kao, CEO da consultoria Kao & Co., de São Francisco. “É impressionante 
como, em tão pouco tempo, a Samsung tornou-se uma marca com tanto valor agregado.”  
 
A empresa conta com uma vantagem a mais — um modelo como a Sony, que  serve de incentivo 
a seus funcionários. “A Samsung quer se tornar uma marca grande, mas seu verdadeiro objetivo 
é alcançar a Sony”, diz David Naranjo, vice-presidente de pesquisas de televisão da 
DisplaySearch, empresa de Austin,  no Texas, que pesquisa o mercado de televisão,. “Pode-se 
dizer que se trata de um ‘S’ (de Samsung) correndo atrás de outro ‘S” (de Sony). 
 
 
 



De peixes secos à eletrônica 
 
O advento da Samsung como empresa de renome e de alcance mundial é fato recente. A história 
da companhia remonta a 1938, quando seu fundador e presidente, Byung-Chull Lee, deu início à 
exportação de peixe seco, verduras e frutas para a China. Em 1969, a empresa passou a fabricar 
aparelhos de TV em preto e branco, muitos deles exportados para mercados como o do Panamá. 
Em princípios dos anos 1970, a empresa produzia eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de 
lavar e fornos de microondas. Em 1978, suas exportações totalizavam 100 milhões de dólares.  
 
No final dos anos 1980, a Samsung diversificou sua produção e começou a fabricar 
semicondutores; por volta de 1989, a empresa já era 13ª. maior fabricante de chips.  
 
Nos anos 1990, a Samsung pôs em marcha um plano que lhe permitisse tornar-se uma empresa 
global. Em 1992, a empresa criou o primeiro chip de memória de acesso aleatório dinâmico de 64 
megabits e o primeiro drive de disco rígido de 250 megabits; em 1994, as exportações anuais da 
companhia totalizaram 10 bilhões de dólares, fato inédito para um fabricante coreano; em 1997, a 
Sprint torna-se sua cliente no setor de telefonia  móvel; e, em 1998, a empresa conclui seu 
primeiro projeto no segmento de televisores de tela plana.  
 
Em 1999, a Samsung decidiu se tornar uma marca global, a exemplo da Sony. A empresa 
anunciou então seu plano de “liderar a revolução da convergência digital”, e lançou o novo slogan 
da marca: “Samsug DigitALL. Everyone’s invited.” (Samsung 100% digital: um convite aberto a 
todos). Tim Bajarin, presidente da consultoria Creative Strategies, de Campbell, na Califórnia, diz 
que a campanha de marketing digitALL da empresa foi mais do que um simples slogan: tratava-se 
de uma missão que lhe deu novo ânimo e ajudou-a a se tornar um fabricante líder de 
eletroeletrônicos. “Os projetistas e as unidades de negócios da Samsung acham-se todos unidos 
sob essa visão digitALL”, observa Bajarin. “A empresa está toda em sintonia.”  
 
Uma marca de primeiro nível 
 
De acordo com Daniel Levinthal, professor de administração da Wharton, um dos principais 
fatores de sucesso da Samsung foi o fato de que a empresa manteve-se ocupada com o hardware 
— eletroeletrônicos e semicondutores, por exemplo — enquanto a Sony ampliava seu leque de 
negócios no setor de distribuição de filmes e de música. “A Samsung não se distraiu com o 
negócio de mídia e utilizou seu know-how para gestão de custos e design do produto [para 
competir com a Sony]”, assinala Levinthal.  
 
Como não está envolvida com mídia, a Samsung pode se preocupar com a criação de produtos 
mais interessantes, diz Fader. Uma vez que não tem um selo de música que precise proteger, a 
Samsung acha-se livre para oferecer produtos que facilitam o download e a recepção de músicas. 
A empresa anunciou, por exemplo, em 26 de julho, uma parceria estratégica com a XM Satellite 
Radio pela qual os tocadores de música digital da Samsung poderão ter acesso aos sinais de rádio 
via satélite.  No dia seguinte, a empresa anunciou uma parceria com o site de download de 
músicas Napster. Fader não crê que a Sony fosse capaz de uma parceria semelhante com o 
Napster e com a XM, porque a recepção de estações de rádio via satélite e o download de 
arquivos musicais poderiam prejudicar suas vendas de músicas. “Pode-se dizer que a Samsung 
fabrica apenas hardware, mas o fato é que ela permite que seus produtos reproduzam tudo o que 
há de mais interessante. Fazer hardware, portanto, é algo que vale a pena.”  
 
As conseqüências da dedicação exclusiva à produção de hardware ficam evidentes no negócio de 
televisores de tela plana — uma das grandes preocupações da Sony no momento. No segundo 
trimestre, encerrado em 30 de junho de 2005, a DisplaySearch constatou que a Samsung 
ultrapassou a Sony em receitas de televisores de cristal líquido (LCD), tornando-se a terceira 
maior empresa em receitas no segmento. A Sharp é a número 1, seguida da LG Electronics, 
Samsung e Philips. 



 
  
 
Segundo a DisplaySearch, o segmento de aparelhos de TV apresentou o seguinte  quadro no 
segundo trimestre: a Samsung teve uma participação de mercado de 9,9% e liderou as receitas 
do setor. A Panasonic ficou em segundo lugar, com 9,7% de participação. A Sony, líder de 
mercado no primeiro trimestre, caiu para a terceira posição com participação de mercado de 
8,8%. “A Sony foi pega de surpresa pela Samsung”, que “hoje é uma marca de primeiro nível”, 
observa Naranjo.  
 
De produtos high-tech a commodities 
 
De acordo com Christian Terwiesch, professor de Operações e Informações da Wharton, a 
Samsung é exemplo da nova safra de fabricantes de eletroeletrônicos — empresas que recorrem à 
produção e a baixos custos para obter vantagens. “Se você puder economizar alguns centavos 
aqui e ali, poderá se tornar uma presença dominante no segmento de hardware”, diz ele. “A 
tecnologia está cada vez mais padronizada, e o que era high tech há três anos hoje virou 
commodity.”  
 
Naranjo observa que o predomínio da Samsung no segmento de televisores de tela plana decorre 
do fato de que a empresa é líder na fabricação de monitores de computador com esse tipo de tela, 
e tem peso de mercado suficiente para adquirir itens estratégicos, como o plasma. A fabricação de 
telas planas requer técnicas complicadas mais próximas da fabricação de semicondutores do que 
de aparelhos tradicionais de televisão. A Sony demorou para migrar para os aparelhos de plasma 
e de cristal líquido, e não dispunha de instalações apropriadas para tal, acrescenta Naranjo. Por 
causa disso, a empresa se viu obrigada a depender mais de terceiros para fabricar seus 
televisores. “A Sony não tinha os recursos fundamentais necessários para lidar com o cristal 
líquido.”  
 
De fato, na divulgação da reestruturação da empresa em 22 de setembro, o CEO Howard Stringer 
disse que a empresa precisa gerar mais componentes de TV internamente em vez de depender de 
fontes externas. 
 
O sucesso da Samsung no segmento de eletroeletrônicos mostra que os líderes dependem cada 
vez mais de façanhas produtivas, observa Terwiesch, acrescentando que a Dell é um bom 
exemplo de como o know-how de fabricação pode ser usado para derrotar a concorrência. A Dell 
penetra com determinação nos mercados em que a Sony reinava suprema, como nos segmentos 
de tocadores de música digital e televisores. Afinal de contas, se uma empresa como a Dell é 
capaz de montar um computador com eficiência tal que lhe permita cortar preços e mesmo assim 
ser mais lucrativa do que seus colegas, nada impede que ela fabrique e comercialize também 
eletroeletrônicos. “Trata-se de se sair bem em uma plataforma e, em seguida, transportar o êxito 
obtido para outras áreas”, assinala Terwiesch.  
 
A maior vantagem da Samsung talvez seja sua capacidade de levar seu know-how de fabricação 
para novos mercados, diz Terwiesch. As técnicas de fabricação utilizadas na produção de 
semicondutores e de telas de computador podem ser aproveitadas também na fabricação de 
telefones celulares e aparelhos de TV, respectivamente. “As áreas de pesquisa e desenvolvimento 
têm se dedicado mais aos processos de produção e à fabricação do que ao projeto.” 
 
Para Bajarin, o ponto forte da Samsung, até o momento, consistiu em integrar seu conhecimento 
do processo de fabricação e compartilhá-lo com outras áreas de negócios. É possível que essa 
técnica tenha contribuído para a obtenção de uma maior eficiência, já que a fabricação de 
monitores de cristal líquido pode ser aplicada ao negócio de telecomunicações da empresa. “A 
Samsung é de fato uma empresa bem integrada — da produção até vendas.” 
 



 Alavancando a internet 
 
A Samsung aparece hoje no mesmo patamar da Sony, mas a grande questão é saber se a gigante 
coreana será capaz de se manter nessa posição. A empresa enfrenta concorrência das emergentes 
chinesas, competição feroz de preço de suas concorrentes e lucros em queda no mesmo ritmo 
acelerado de 2004. Empresas de pesquisa como a iSuppli, de El Segundo, na Califórnia, prevêem 
uma avalanche de televisores de tela de cristal líquido no quarto trimestre que resultarão em 
preços menores nesse segmento.  
 
Contudo, para solidificar sua posição, a Samsung planeja o lançamento de uma campanha de 
marketing global que reforçará a imagem da empresa, associando-a a produtos de alta qualidade, 
incentivando a fidelidade à marca em um mercado eletrônico de grande instabilidade.   
 
De acordo com Kao, um aspecto a ser observado é o modo como a Samsung alavanca a Internet 
à medida que ela ganha cada vez mais mobilidade, e os diversos aparelhos — telefones, tocadores 
de musica digital, televisores e computadores — tornam-se cada vez mais interligados. “Não 
estou bem certo de que a Sony tenha conseguido mostrar ao mundo sua sofisticação no que diz 
respeito à Internet”, diz Kao, acrescentando que a Samsung poderá alavancar seu campo de ação 
criando um laboratório para mercados globais. Na Coréia, um país conectado, é evidente o modo 
como a Internet afeta a cultura e os produtos utilizados pelos consumidores.  
 
A Samsung apresentou recentemente um padrão coreano de banda larga chamado WiBro, uma 
tecnologia de acesso à Internet de alta velocidade que permite a um consumidor transferir 
conexões de rede entre aparelhos diferentes sem nenhuma incompatibilidade como, por exemplo, 
de um telefone para um computador. “A Internet é tão cultural quanto tecnológica”, diz Kao. “A 
Samsung sabe disso e procura liderar esse processo [...] A empresa age como um rolo 
compressor: depois que toma uma decisão, segue adiante na sua execução.” 
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