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Aúnica má notícia para a
Samsung do Brasil nos
últimos meses foi a des-
classificação do Corin-

thians na Libertadores da Amé-
rica. De resto, a patrocinadora
do timão só colecionou vitórias.
Atente para o placar: em 2005,
ela registrou US$ 1,2 bilhão de
faturamento e crescimento de
70% nas vendas em relação a
2004. A empresa lançou 42 pro-
dutos nos últimos vinte e um
meses - média de dois por mês.
Muitos deles, na recém criada
divisão de áudio e vídeo, que es-
treou há um ano e já abocanhou
20% do mercado. O ritmo aluci-
nante de crescimento obrigou a
filial a ampliar as fábricas de
Campinas e Manaus, arrumar



espaço para fabricar TVs de Plasma
no Brasil e aumentar em 15% o nú-
mero de funcionários (hoje são
1725). "O objetivo para 2006 é cres-
cer dois dígitos, algo
entre os 46% de 2004 e
os 70% de 2005", diz
José Roberto Campos,
vice-presidente exe-
cutivo da Samsung do
Brasil. "É o patamar para permane-
cer no primeiro time da corporação".

Campos foi contratado junto à ame-
ricana Lucent no momento em que a

Samsung estreava no segmento de áu-
dio e vídeo no Brasil, em outubro de
2004. Em pouco mais de um ano na
empresa, aprendeu a filosofia asiática

de fazer negócios: não
existe outra colocação
para uma marca como
a Samsung que não
seja a liderança ou a
vice-liderança nos

segmentos em que atua. "Tenho de
prestar contas a cada sete dias", diz.
"As metas, na Samsung, são sema-
nais". Bons resultados são premiados

com aten-
ção da ma-
triz. "Se tenho uma estratégia inova-
dora ou grandes perspectivas neste ou
naquele mercado, eles são capazes de
despejar um caminhão de dinheiro por
aqui". Foi assim com o Corinthians. A
Samsung buscava visibilidade. A
questão: não havia o risco de colar a
grife a um imenso pedaço da popula-
ção incapaz de pagar o preço de um
produto Samsung? A resposta veio
com um estudo encomendado ao Ibo-
pe, segundo o qual nas classes A e B



há mais corintianos que palmeírenses
e são-paulinos somados. Convencida, a
matriz deu sinal verde e, em três dias,
Campos fechou o contrato com Kia
Joorabichian, investidor do Corin-
thians. São US$ 12,2 milhões por dois
anos e premiações por títulos.

O milagre da multiplicação da Sam-
sung do Brasil, ressalve-se, não é obra
exclusiva do time de São Jorge. Nos úl-
timos anos, a empresa investiu bilhões
no mundo todo para acabar de vez com
a pecha de que artigos coreanos eram
meras imitações de produtos do Oci-
dente. O dinheiro foi usado maciçamen-
te em pesquisa e desenvolvimento.
"Hoje, somos a empresa que mais em-
prega PHDs no mundo", diz Campos.
Do lucro global de US$ 7,5 bilhões
amealhado no ano passado, mais de
40% foram destinados ao desenvolvi-
mento de produtos. Alguns inovadores,
como as geladeiras e máquinas de lavar
com íon de prata - um poderoso bacte-
ricida capaz de deixar esterilizados ali-
mentos e roupas. "Fomos também a
primeira marca a lançar celulares com
câmera, filmadoras com duas lentes in-
dependentes para vídeo e foto e moni-
tores com íons negativos, que comba-
tem o estresse ocular", afirma Campos.

No Brasil, a Samsung garante ser a
primeira empresa pronta para a era di-
gital dos televisores. A TV SlimFit,
com tubo um terço menor dos que as
convencionais, já está preparada para o
recebimento de sinal da TV digital. Em
breve, o País verá mais uma demons-

tração do que sai
dos laboratórios
da Samsung:
uma nova ver-
são do Yepp, um
tocador de MP3

mais fino que o iPod nano e que deverá
causar alguma dor de cabeça à Apple.
É a aposta no design, outro ponto forte
da marca coreana. No ano passado, a
Samsung levou cinco prêmios da In-
dustrial Design Excellence Awards
(IDEA), tornando-se a primeira com-
panha asiática a ganhar mais láureas
que as rivais americanas e européias.
No reputado ranking de 2005 das
marcas mais valiosas do planeta,
preparado pelo instituto Interbrand,
a Samsung tornou-se a primeira em
eletroeletrônicos: foi avaliada em
US$ 14,9 bilhões, um aumento de
186% em relação a 2004. A concor-
rente mais próxima é a Sony, cujo valor
da marca é de US$ 10 bilhões. "Os co-
reanos são muito agressivos, mas tradi-
ção ainda vale muito", diz o executivo
de uma rival, atento ao avanço de Seul.

Cabe lembrar que a Samsung é uma
metáfora da Coréia do Sul. Nasceu lá
pelos anos 40 vendendo pescados, fru-
tas e vegetais numa nação agrícola.
Nos anos 1980, quando a economia co-
reana passou a se concentrar na indús-
tria de alta tecnologia, ela despontou na
fileira da frente. Foi uma explosão.
Surgiram os tigres asiáticos (Coréia in-
cluída) e os famosos "Chaebols", como
ficaram conhecidos os conglomerados
como a Samsung, que vendiam de tudo:
de dedal a porta-aviões. O mundo se
encheu de produtos "made in Korea".
Mas veio a crise de 1997, os felinos
miaram e as empresas emagreceram.
A Samsung se reinventou: vendeu
operações deficitárias, concentrou-se
na alta tecnologia e design. Hoje, seu
valor de mercado é superior a US$ 100
bilhões - o mais alto já registrado por
uma empresa coreana. A reinvenção
chegou com força total ao Brasil. H
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