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Lee Kun-hee reassumiu ontem a presidência do conselho da Samsung Electronics, a maior 
empresa de tecnologia em vendas no mundo, após ser afastado por menos de dois anos 
devido a um escândalo de corrupção. 
 
Muitos analistas afirmaram que seu retorno era uma questão de tempo. Lee, 68 anos, recebeu 
um perdão presidencial no fim de 2009, ostensivamente para ajudá-lo a liderar o esforço da 
Coreia do Sul para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.  
 
Apelidado de Imperador, Lee é amplamente considerado como o homem responsável pela 
ascensão da Samsung e é o empresário mais conhecido na Coreia do Sul. 
 
Grupos empresariais congratularam-se com o evento, e as ações da Samsung, das quais cerca 
de 50% estão em mãos de estrangeiros, subiram 1,2%, para 819 mil wons num mercado 
estável. 
 
Porém, grupos de defesa de direitos civis e políticos há muito tempo veem o caso de Lee como 
uma condenação símbolo dos padrões de governança empresarial na Coreia do Sul. "Os 
problemas de governança empresarial na Samsung, que fizeram Lee retornar à sua 
administração, poderão ampliar a possibilidade de gerar uma crise como a da Toyota, em vez 
de preveni-la", disse o Solidariedade para Reforma Econômica, um grupo de acionistas 
ativistas.  
 
Lee renunciou ao cargo de presidente do maior grupo industrial da Coreia do Sul em abril de 
2008. Embora tenha sido inocentado de acusações de suborno, ele foi punido com uma 
sentença suspensa de três anos de prisão por seu papel na venda de bônus de uma unidade 
Samsung para seus filhos a preços abaixo do mercado. 
 
Muitos executivos sul-coreanos condenados por crimes de colarinho branco continuam no 
comando. Enquanto algumas autoridades defendem essa leniência como homenagem ao papel 
das grandes empresas na astronômica ascensão da Coreia do Sul de um patamar de pobreza, 
outros a veem como sintoma de um enraizado sistema de "panelinhas". 
 
A Samsung disse que a decisão foi tomada numa reunião de presidentes do grupo, que citaram 
"a rápida mudança no ambiente de negócios" como uma razão para o retorno de Lee. 
"Estamos em uma crise real, onde as maiores empresas mundiais estão desmoronando. Não 
sabemos o que vai acontecer à Samsung", disse Lee, que vem enfatizando a necessidade de 
uma liderança forte. "Nos próximos 10 anos, as empresas e produtos que representam a 
Samsung irão desaparecer. Temos de começar de novo. Não temos tempo para hesitar", 
complementou.  
 
James Chung, porta-voz da empresa, disse que os presidentes do grupo concordaram em que 
a liderança e a experiência de Lee são extremamente necessárias em meio às incertezas na 
economia.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


