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Cinco anos atrás, a LG Electronics Co. se destacou no grupo de fabricantes de eletroeletrônicos 
ao lançar máquinas de lavar que pareciam desenhadas na Europa, mas eram vendidas com 
preços de produtos feitos na Ásia. 
 
Hoje, a LG é líder em alguns segmentos de eletrodomésticos nos Estados Unidos e em 
aparelhos de ar condicionado mundialmente. Ao mesmo tempo, ela é a segunda maior 
vendedora de televisores do mundo, em unidades, atrás da rival Samsung Eletronics Co., e é a 
quarta maior vendedora de celulares, depois de Nokia Corp., Samsung e Motorola Inc. 
 
Por conta de seu sucesso, particularmente no mercado americano, alguns analistas colocaram 
a LG no topo de suas listas de potenciais compradores da divisão de eletrodomésticos da 
General Eletric Co. A empresa também tem experiência com a compra de uma empresa 
americana em dificuldades: em 1999, ela adquiriu a Zenith Eletronics Corp., a última grande 
fabricante americana de TVs. Diretores da LG se negaram a comentar o assunto. 
 
Apesar de seu sucesso, a LG era administrada, até a chegada do diretor-presidente Nam Yong, 
no ano passado, com uma estrutura hierárquica que lembrava as empresas ocidentais das 
décadas de 1940 a 1980. Nam tem tentado dar à empresa um ar de multinacional do século 
XXI, colocando estrangeiros em papéis de liderança e exigindo que o inglês seja usado na 
comunicação da empresa. 
 
Em entrevista ao Wall Street Journal pouco antes do anúncio de que a GE venderia sua divisão 
de eletrodomésticos, Nam falou dos desafios da LG e seus objetivos de longo prazo de se 
tornar uma marca de prestígio. Trechos: 
 
WSJ: Qual foi a maior mudança que o sr. fez nas operações da empresa? 
 
Nam: Nós mudamos o critério de avaliação de desempenho para os funcionários e executivos, 
para retorno sobre o capital investido em vez de crescimento de vendas. Tentamos sensibilizar 
todos na empresa para a importância de aumentar o valor para o acionista. Introduzimos 
medidas de desempenho, bem como um sistema de sinalizadores coloridos - verde, amarelo e 
vermelho - para que todos entendam em que pé estão. Também estamos fornecendo as 
informações financeiras necessárias para que eles tomem suas próprias decisões. 
 
WSJ: Quão difícil é promover essas mudanças? 
 
Nam: Depois de um ano e pouco, a empresa está completamente mudada. Todos são sensíveis 
ao fluxo de caixa. Todos estão atentos ao retorno sobre o investimento. A mentalidade mudou, 
mas ainda há alguns sistemas que estão para trás. A dificuldade é nossa capacidade de manter 
o controle do estoque, do trabalho em processamento e dos custos. 
 
WSJ: De que forma mudou a mentalidade? 
 
Nam: Agora, as pessoas discutem e dizem: "Este custo não é meu" ou "Este estoque não é 
meu" ou "Por que você alocou esse custo para o meu departamento?" Todos estão mais 
atentos a esse fatores. Eles estão tentando reduzir o estoque, reduzir o capital de giro e 
melhorar o fluxo de caixa. Com todos os 86.000 empregados sintonizados nisso, é uma 
verdadeira mudança na empresa. Os que não atingem os objetivos para determinado mês 
recebem um alerta vermelho. 
 
WSJ: Isso aconteceu imediatamente? 
 
Nam: Tivemos pelo menos seis meses de caos. Antes, [os executivos da sede e de suas 
subsidiárias] desperdiçavam uma boa quantidade de tempo negociando a transferência de 
preço entre, digamos, os EUA e a Coréia. Agora, com toda essa informação, eles têm uma 
medida de como as coisas estão se desenrolando no mundo todo. Antes, todos os diretores 



locais requeriam mais verbas institucionais para publicidade. Agora, isso faz parte de suas 
despesas e eles não demandam mais recursos. 
 
WSJ: É uma surpresa saber que a empresa não estava focada nessas medidas de desempenho 
antes. Por que isso está acontecendo só agora? 
 
Nam: Olhe, a empresa cresceu muito rápido. Ela foi se expandindo em tudo quanto é mercado. 
E nós fomos muito bem-sucedidos. No entanto, usamos medidas simples, principalmente o 
crescimento em vendas. Agora, é hora de mudar completamente o sistema de medida de 
desempenho. Temos todas as informações financeiras aqui na Coréia. O que preciso é que os 
líderes fora da Coréia - o presidente nos EUA ou na Europa e muitos outros mais - conheçam o 
balanço, os resultados, tudo. 
 
WSJ: Recentemente, o sr. começou a diversificar os postos mais altos da empresa, 
particularmente nos escritórios estrangeiros. Por que o sr. decidiu fazer isso? 
 
Nam: Fomos muito bem-sucedidos na expansão da empresa em outros países. Porém, somos 
uma empresa administrada por coreanos. Eles são trabalhadores, extremamente capazes. Mas 
será que isso vai garantir nosso sucesso no futuro? Eu tenho grandes dúvidas. E por isso tomei 
a decisão de que precisamos tornar nossa empresa mais global. 
 
WSJ: O sr. passou a exigir que o inglês seja mais usado na sede e em conversas no resto da 
empresa. Por quê? 
 
Nam: O inglês é essencial. A velocidade de inovação exigida para se competir no mundo 
demanda que tenhamos uma comunicação contínua. Não podemos depender de um grupo de 
pessoas que fica encarregada de se comunicar com o resto do mundo. Isso realmente impede 
o compartilhamento de informação e impede a tomada de decisão. Eu quero a sabedoria de 
todos ao invés da sabedoria de uns poucos. 
 
WSJ: O sr. é o primeiro presidente da LG a fazer reuniões abertas a perguntas com os 
empregados. O sr. acha que os coreanos lhe fazem perguntas fáceis por conta da cultura de 
respeito à hierarquia? 
 
Nam: Costumava ser assim quando introduzi o modelo de comunicação aberta. Eles tinham 
medo de fazer perguntas porque pensavam que estavam sendo avaliados. Então, tentei ajudá-
los. Disse a eles que escrevessem as perguntas, as submetessem ao departamento de RH e eu 
selecionaria as questões anonimamente. Eu recebi algumas perguntas sinceras por esse 
método. Agora, até mesmo na Coréia, eles fazem perguntas, algumas vezes perguntas muito 
perigosas. 
 
WSJ: Qual seria o risco para a LG caso o sr. não tivesse promovido essas mudanças? 
 
Nam: Se não nos transformarmos em todas as direções, eu acredito que a nossa posição em 
termos de preço no mercado não vai melhorar. A Sony definiu uma política de preço e 
promoveu sua marca, deu lucro para seus parceiros nos canais de vendas e criou uma posição 
de prestígio. Queremos nos posicionar como uma empresa premium, que pode cobrar mais, 
com um produto de forte apelo emocional. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Empresas, p. B8 
 


