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A Samsung Electronics Co. chegou bem perto da Hewlett-Packard Co., a maior empresa de 
tecnologia do mundo em receita, algo surpreendente para uma companhia que ainda é vista 
por muita gente como uma coadjuvante das fabricantes japonesas de eletrônicos. 
 
A Samsung conseguiu se aproximar da receita anual de US$ 110 bilhões da HP com uma 
estratégia e estrutura semelhante à da International Business Machines Corp. no auge de seu 
poder, nos anos 80 - ela produz os componentes dos eletrônicos e também os próprios 
aparelhos de consumo final. Cerca de um terço da receita da Samsung vem de empresas que 
concorrem com ela na produção de televisores, celulares, computadores, impressoras e 
câmeras, a fonte do resto de sua receita. 
 
Mas a Samsung caminha na corda bamba diariamente, equilibrando-se entre seus interesses e 
os de outros fabricantes de eletrônicos para quem vende partes importantes como chips de 
memória e telas. 
 
A tensão ficou em evidência na terça-feira, quando a empresa anunciou sem fanfarra planos 
de ter seu próprio sistema operacional para celulares inteligentes, chamado "bada", que 
significa mar em coreano. A decisão a faz desafiar a Apple Inc., uma de suas maiores clientes 
para chips de memória flash e telas, bem como a Microsoft Corp. e o Google Inc., as 
companhias que hoje fornecem o software principal para seus smartphones. 
 
Lee Ho-soo, um diretor executivo da Samsung, diz que a empresa continuará fabricando 
celulares inteligentes com os sistemas operacionais Windows Mobile, da Microsoft, e Android, 
do Google, mas também quer a flexibilidade e o controle que firmas como a Apple obtêm de 
suas plataformas próprias de celulares. "Precisamos contar com várias plataformas de celular 
inteligente e não podemos nos focar em apenas uma", disse Lee. 
 
Para reduzir as tensões que podem surgir da concorrência com clientes e fornecedores, a 
Samsung exige que cada unidade de negócios responda por sua própria lucratividade, financie 
as próprias despesas de capital e negocie com as outras divisões nos mesmos termos que usa 
para as empresas externas. 
 
"As pessoas olham para a nossa empresa e enxergam verticalização. Na verdade não é assim", 
diz David Steel, diretor da Samsung e estrategista de marketing. "É um portfólio de empresas 
de componentes e de produtos de consumo final e, por trás disso, há o nosso compromisso 
com o conceito de que cada negócio é responsável por seu próprio sucesso." 
 
Embora as divisões da Samsung não se subsidiem uma às outras, os analistas dizem que elas 
às vezes ainda se beneficiam umas das outras. Um exemplo é que se há escassez de telas de 
cristal líquido, a divisão de televisores da Samsung ainda pode contar com outras fontes. "Eles 
são famosos na indústria pela competição interna", diz Paul Semenza, diretor de firma de 
pesquisa de mercado Displaysearch. "Mas elas também podem colaborar durante os 
respectivos extremos dos ciclos empresariais." 
 
Há muito que a Samsung é a maior fabricante de chips de memória para computadores e, na 
última década, se tornou a líder em chips de memória flash, usados em outros eletrônicos. 
 
Três anos atrás, ela destronou a Sony Corp. do pódio de maior fabricante de televisores do 
mundo e, há dois anos, passou a Motorola e se tornou a segunda maior fabricante de celulares 
do mundo depois da Nokia Corp. Agora ela disputa com outra empresa sul-coreana, a LG 
Display Co., a liderança mundial nas vendas de telas de cristal líquido. 
 
E, diferentemente das outras gigantes de eletrônicos, a Samsung alcançou essas posições de 
liderança sem precisar de grandes aquisições e administrando suas próprias fábricas, em vez 
de terceirizar a produção. 
 



A vastidão da Samsung permite que ela dedique recursos substanciais a uma inovação 
tecnológica, como fez em março, quando gastou US$ 50 milhões para lançar uma linha 
sofisticada de televisores de cristal líquido ultrafinos. 
 
Mas isso também reduziu a disposição da empresa de assumir riscos. A Samsung tem 
demorado para escolher uma abordagem para o mercado de celulares inteligentes. Seus 
executivos dizem que o motivo é que é preciso equilibrar as diferentes demandas das 
operadoras de telefonia. Mas alguns observadores dizem que isso mostra que a Samsung 
prefere esperar pelo fim das guerras tecnológicas e seguir adiante quando o caminho estiver 
desimpedido. 
 
"Ainda acredito que a Samsung é uma ótima empresa de segundo escalão, mas não uma 
inovadora", diz Chang Sea-jin, professor de administração da Universidade Nacional de 
Cingapura e autor de um livro sobre a rivalidade entre a Samsung e a Sony. "A Samsung é 
muito boa quando a trajetória tecnológica já está visível." 
 
O tamanho ajudou a Samsung a resistir ao aperto nos lucros enfrentado por todas as 
fabricantes de eletrônicos por causa da pressão constante de redução de preço dos chips que 
habitam o coração de todos os seus produtos. A Samsung divulgou lucro recorde de US$ 3,1 
bilhões no terceiro trimestre, mas a margem operacional foi de apenas 11%. A margem 
operacional do primeiro trimestre de 2004, última vez em que o lucro bateu recorde, foi de 
27,8%. A receita do terceiro trimestre foi 71% maior que a daquele trimestre de 2004. 
 
A Samsung tem perto de 164.000 empregados, ante 60.500 dez anos atrás. O diretor-
presidente da empresa, Lee Yoon-woo, disse recentemente aos empregados que almejem uma 
nova meta: receita de US$ 400 bilhões até 2020, o mesmo nível que o Wal-Mart Stores Inc., a 
maior empresa do mundo em receita. A Samsung vai se expandir na próxima década em áreas 
como saúde e produtos voltados ao consumo eficiente de energia nas casas, e pode se 
beneficiar de aquisições. 
 
"Sabemos que será muito difícil para nós alcançar essa meta com crescimento orgânico", diz 
Kim Hyung-do, diretor de planejamento estratégico. Mas ele acrescenta que a empresa 
também enxerga oportunidades de crescimento em alguns segmentos em que já tem 
presença, como computadores, impressoras e chips de sistema lógico, o tipo usado como 
cérebro de tocadores de MP3 e outros aparelhos que reproduzem músicas ou vídeos. 
 
Para Lee, estabelecer essa meta também foi mais um passo para sair da sombra do 
antecessor, Yun Jong-yong, que em 11 anos na presidência executiva impulsionou a empresa 
de uma receita de US$ 21 bilhões para quase US$ 100 bilhões. Lee assumiu o cargo em maio 
do ano passado e quase imediatamente teve que conduzir a empresa em meio à recessão 
mundial. Ele cortou a produção e os estoques e desacelerou as novas contratações, mas 
demitiu apenas 200 pessoas, a maioria executivos de alto escalão na Coreia do Sul. 
 
A empresa só teve um trimestre sem lucro durante a crise e foi ajudada pela desvalorização do 
won frente a outras moedas importantes. Mas mesmo com a valorização do won em relação ao 
dólar nos últimos dois meses, executivos da Samsung disseram recentemente a analistas que 
a continuidade da desvalorização frente ao euro e ao iene ainda deve impulsionar o lucro. 
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