
TATIANA VAZ, de Seul

T MAGINE ACORDAR NA
seguinte casa: logo no banheiro
você escova os dentes de frente

para uma tela de LCD que informa
seu peso, altura e o estado geral de
saúde. Na cozinha, um painel avisa o
que há de mais saudável na geladeira,
enquanto o fogão fornece sugestões de
alguns pratos. Na sala, um sistema
controla o consumo de água, energia e
até o do combustível do carro e, no lu-
gar das pilhas de jornais de papel, há
uma pequena tela de cristal líquido ba-
tizada de e-paper, na qual são lidas as
notícias diárias. Difícil de imaginar?
Pois na casa do futuro da galeria Rae-
mian, montada pela Samsung em Seul,
capital da Coréia do
Sul, isso já existe. Por
enquanto, as novida-
des servem apenas
para demonstrar até
onde a criatividade desse gigante cor-
porativo asiático pode chegar, além de
deixar evidente a estratégia de dar às
telas de LCD aplicações poucas vezes
imaginadas. "Isso não é viável agora,
assim corno a idéia de todas as pessoas
terem um celular era impensável há
dez anos. Nossa missão é fazer disso
algo viável no Muro", diz Jun Suh, di-
retor-sênior da divisão de LCD.

O berço de todas as inovações, so-

bretudo na área de LCDs, encontra-se
no complexo de Swon, um conjunto de
edifícios da corporação, onde traba-
lham 23 mil pessoas, 80% delas res-
ponsáveis pela pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos em mídia di-
gital. A cada ano, a divisão Samsung
Electronics investe cerca de 10% de
seu faturamento em inovação. Em
2008, isso significou US$ 6,3 bilhões,
valor que será mantido em 2009. Nos
laboratórios de Swon, nada lembra o
ambiente de uma grande corporação.
Os funcionários usam chinelos e rou-
pas informais durante o expediente.
As poucas mulheres que ali trabalham
decoram suas mesas com objetos e
motivos cor-de-rosa - sabe-se lã por
quê. O que vale ali não é a etiqueta,

mas a capacidade de
inovação, tanto em
tecnologia, como no
design. "Criamos pro-
dutos, não apenas

com beleza externa, mas que satisfa-
zem os desejos emocionais das pessoas
e, por isso, agregam valor à marca",
afirma Jun-ho Yang, principal desig-
ner da companhia que, embora não te-
nha o jeito extrovertido dos colegas de
profissão não orientais, aboliu a grava-
ta utilizada pelos outros executivos da
empresa. Desde 1996, ele trabalha na
área de displays digitais e hoje é res-
ponsável pelo design de televisões,
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projetores e monitores. De sua mesa,
saiu o modelo Bordeaux de tevês de
cristal líquido. A linha reproduz a
elegância de uma taça de vinho qua-
se vazia e hoje disputa o topo do
mercado de luxo global. Cerca de
sete milhões desses produtos foram
vendidos no ano passado.

A importância da área de design
dentro da multinacional foi conquista-
da aos poucos. Em 1971, eram apenas
dois profissionais, número que cresceu
para 190, em 1994. Hoje são 700 espa-
lhados por sete centros de pesquisa
em criação localizados em países ante-
nados com a moda, como Estados

cante mundial de televisões tela plana
e de semicondutores e ocupa a tercei-
ra posição entre os fornecedores de
celulares, sem contar a presença no
mercado de computadores e tocadores
de MP3. Sua próxima aposta é um
painel de LCD que promete ser o
mais fino do mercado - além de se
tornar uma das cartas na manga da
empresa para atravessar a crise eco-
nômica que se instalou no planeta.

Fôlego para isso a coreana parece
ter. Com 30 unidades fabris e 18 cen-
tros de pesquisa espalhados pelos cin-
co continentes, a Samsung emprega
263 mil pessoas e, apenas nos Estados

Unidos, Londres e Itália. A missão
dos designers é desenvolver produtos
que expressem sensações de razão,
emoção e simplicidade, como se conse-
guissem estar na linha tênue entre os
preceitos orientais de yin e yang e os
desejos de consumo dos ocidentais.
Papo muito cabeça? Pode ser, mas
tem feito bem aos negócios. A Sam-
sung transformou-se na maior fabri-

Unidos, registrou mais de 2,7 mil pa-
tentes de novas tecnologias. Na Co-
réia seu poder é onipresente: sua par-
ticipação no PIB do país atinge 20%.
Seu portfólio de negócios inclui até
parque de diversões, hospitais, cons-
trutoras, hotéis e financeiras. Mas
nada tão importante quanto a divisão
Samsung Electronics: dela saem
US$ 103,4 bilhões dos US$ 174,2 bi-

lhões faturados anualmente. •
Por isso, a insistência em espalhar a

tecnologia de LCD para todas as
áreas possíveis. Um dos mais recen-
tes projetos nesse sentido ocorre na
fabricação de eletrodomésticos. A
Samsung acaba de lançar aparelhos
de ar-condicionado, fogão e refrigera-
dor com designs diferenciados no
mercado coreano e, em alguns mode-
los, utiliza recursos de cristal líquido.
Em breve, essa linha deverá ser ex-
portada para outros países vizinhos,
como China e Rússia, Aos poucos, as
fantásticas tecnologias apresentadas
na Casa do Futuro, em Seul, poderão
desembarcai' em nossas casas. H

DINHEIRO/582-26/11/2008

Text Box
VAZ, Tatiana. Onde brotam as tevês da Samsung. Istoé Dinheiro, São Paulo, p. 58-60, 26 nov. 2008.




