"Nós trabalhamos com o objetivo de tornar nossos produtos obsoletos,
antes que os outros o façam." A frase é de Bill Gates, o milionário fundador da Microsoft,
proferidanostemposemque
Mas poderia muito bem ser recebida pelos seguidores de Lee Kun-hee no Twitter. Lee é
presidente mundial da Samsung Electronics e o responsável por sua guinada em direção à inovação.
Conhecida como fabricante de chips para produtos eletrônicos e, mais tarde, como marca de aparelhos eletrônicos
de segunda linha, a coreana Samsung levou tão a sério a busca por inovação que hoje ocupa o primeiro lugar entre as maiores empresas de tecnologia do mundo. E cresce como poucas, em vendas e prestígio.
Seus novíssimos aparelhos de TV em três dimensões despertam a curiosidade e o desejo de consumo.
O mesmo acontece com os telefones celulares. A empresa produz ainda mais
de 40% das memórias flash usadas em
equipamentos eletrônicos sofisticados,
como o iPhone, da Apple. Tudo isso lhe
rendeu uma receita de US$ 4 bilhões
nos primeiros quatro meses de 2010
e a tornou uma das marcas mais fortes do mundo, reconhecida por design
elegante e percepção de valor. Mas na
sede mundial da companhia, na capital,
Seul, não há espaço para comemoração.
Apesar dos excelentes resultados,
há na Samsung um clima constante de
insatisfação. Ele é a marca registrada dc
Lee Kun-hee, um homem enérgico de
68 anos cujo estilo autocrático lhe valeu
o apelido de O Imperador. Em março
deste ano, Lee reassumiu seu cargo de
CEO, depois de ser condenado a três
anos de prisão (que nunca cumpriu,

beneficiado por suspensão da pena) e
a uma multa de US$ 90 milhões por
evasão de impostos. Homem de poucas palavras, Lee escolheu o microblog
Twitter para falar não só aos funcionários da Samsung mas também às outras
64 empresas do conglomerado que controla. "A crise é real. Empresas globais
de primeira classe estão em colapso.
Ninguém sabe o que será da Samsung
nesses tempos em que a maioria dos
negócios e dos produtos se tornará obsoleta em dez anos", disse Lee, em tom
ameaçador, no retorno ao posto, depois
de dois anos e quatro meses ausente.
O afastamento compulsório do presidente não afetou as finanças da Samsung.
Pelo contrário. No ano passado, suas
vendas alcançaram US$ 116,8 bilhões,
com lucro líquido de USS 8,4 bilhões. Se-

gundo a agência Bloomberg, isso equivale à soma do que conseguiram amealhar
as 15 maiores desse setor e o dobro do registrado no exercício anterior. Para este
ano, se o crescimento mantiver o ritmo,
a previsão é de que a Samsung alcance
um lucro recorde de US$ 10 bilhões,
com vendas globais de US$ 130 bilhões,
o que confirma a sua liderança sobre a
HP como a maior empresa de tecnologia
do mundo. Só em exportações, a divisão
de eletrônicos movimentou US$ 61,8
bilhões nos primeiros meses de 2010.
Um dos motivos para a disparada
da Samsung está no fato de saber interpretar como nenhuma outra o fato
de que a digitalização veio para ficar.
Nos últimos dez anos, enquanto apertava com seus produtos digitais os r i vais japoneses - os reis dos eletrônicos

analógicos dos anos 90 -, a Samsung
tratou dc entrar em tantos segmentos
quanto conseguiu. De TVs e telefones
celulares a aspiradores de pó. "Sabíamos que haveria uma demanda cada
vez maior por chips e memórias e decidimos pisar fundo", diz Koo Yeun-choi,
vice-presidente de aplicações digitais da
companhia. O investimento compensou.
Hoje a empresa é a maior fabricante
mundial de televisores e impressoras, a
segunda em geladeiras, terceira na produção de câmeras digitais e aspiradores
dc pó, quinta entre as máquinas dc lavar.
"Seus executivos entenderam que havia
uma mudança de paradigma que exigia
agilidade para fabricar componentes, e
que todos esses aparelhos caminhavam
para a digitalização", afirmou a Época
NEGÓCIOS o professor coreano ScaJin Chang, da Universidade Nacional de
Cingapura e autor de Sony vs Samsung,
livro em que confronta a trajetória das
duas gigantes nas últimas décadas.
"Assim, enquanto os concorrentes no
ramo de monitores lançavam um produto por ano, a Samsung fazia dois."
O mesmo efeito aconteceu
com os telefones celulares. Enquanto a Samsung conseguia colocar no mercado de oito a dez
plataformas a cada quatro meses, a Mo-

torola e a Nokia levavam três vezes mais tempo para lançar metade disso.
Com a chegada de mais e mais produtos digitais às prateleiras, o braço eletrônico da
Samsung passou por sua melhor fase. "Enxergamos a tecnologia digital antes dos
concorrentes", diz Koo. "Mas não vamos repetir os erros e parar quando temos vantagem." Um típico exemplo da arte coreana de manter a pressão sobre seus conglomerados industriais, os chamados chaebol, fica em Suvvon, uma cidade industrial a 50
quilômetros de Seul. Nessa linha de produção, onde trabalham 23 mil pessoas, fica
o centro de pesquisa e desenvolvimento. Ali são concebidos nove entre dez produtos
eletrônicos que sacudiram o portfólio da empresa. Best-sellers como o netbook NC10,
com baterias que lhe dão sete horas dc autonomia e aue chesrou ao mercado nove meses antes dos concorrentes. Ou a TV
LED 9000, que, com 3 centímetros de
espessura, é a mais fina do mercado.
INOVAÇÃO_Para criar produtos
de ponta, a empresa segue um cronograma rigoroso. Funciona assim: entre
os meses de março e abril, os pesquisadores sugerem os conceitos dos novos
produtos. Maio c junho é a época de
os presidentes de cada divisão apresentarem as melhores sugestões a um
comitê do qual Lee Kun-hee participa.
As ideias aprovadas ganham o aval
do quartel-general para as despesas
com lançamento c marketing ao redor
do mundo. A partir daí, começa literalmente uma corrida contra o tempo.
No caso da TV LED9000, entraram
NO DESIGN_0 departamento de Yun no projeto funcionários graduados das
Je-Kang cresceu quatro vezes: sua equipe áreas de painéis, circuitos, estrutura e
desenhou a TV mais fina criada até hoje design. Uma das etapas mais nervosas

aconteceu em um bem vigiado edifício de cinco andares, situado entre as duas torres
que são o símbolo da principal unidade de produção da Samsung no globo. Nesse prédio, conhecido pela sigla Vip (de Programa de Inovação de Valor, na sigla em inglês),
cada um dos produtos eleitos passará por uma drástica reengenharia. Segundo um
pesquisador habituado ao mundo intenso do Vip, 80% dos problemas de custos, qualidade e atrasos podem ser corrigidos na primeira fase da produção. "Quando os membrosde uma equipe são incumbidosde ir ao Vip, sabem que terão demostrar resultados
num tempo curto e muito intenso", diz um engenheiro que conhece o estilo de trabalho
dessa divisão de elite. Seu ritmo segue os padrões coreanos de dureza, mas elevados ao
cubo. Um dos dilemas atuais é a criação de uma forma de obter imagens mais vivas e
claras. Outro é a fabricação de produtos
menos gulosos no consumo de energia.

LOJA VIRTUAL_Ao ser fina
lizado, o protótipo de um novo produto
tem vários de seus aspectos analisados
por uma equipe multidisciplinar, formada por projetistas, engenheiros e
pesquisadores. Nada escapa: design,
funcionalidade, resistência, potência.
A cada ano, essa operação é repetida ao
menos 40 vezes. As jornadas nas salas
do Vip muitas vezes beiram as 20 horas
diárias. Não por acaso, além de laboratórios e salas de reunião, há no último
andar uma área com 42 dormitórios. Em
cada um deles, duas camas e um chuveiro. Para as poucas horas de recreação há
uma sauna e mesas de pingue-pongue.
Um produto recente que passou
pelo crivo da equipe do Vip foi o Wave,
smartphone com o qual os coreanos

NO MARKETING_ A vice-presidente
Young-hee Lee criou na empresa o hábito
de ouvir os consumidores efazer pesqui;:

esperam abocanhar um bom pedaço
de um mercado glamourizado pela
Apple e do qual a arquirrival Nokia
mantém-se líder. Discutido secretamente em Suwon, sob o codinome Lismore,
o primeiro protótipo se materializou
em outubro de 2009. Para recuperar o
tempo perdido para a concorrência, a
Samsung tratou de rechear seu aparelho com aplicativos, a palavra da moda
em um mundo no qual os celulares ganham cada vez mais conteúdo. Inicialmente foram criados800, dos quais 314
sobreviveram aos primeiros testes. Eles
serão comercializados em uma espécie
de Apple Store, mas com um toque de
kimchi, a temperada comida coreana.
Outra iniciativa foi o desenvolvimento de um sistema operacional próprio para os celulares. Chamado Bada
(oceano, em coreano), foi lançado com o
Wave e agora soma-se aos sistemas Android, do Google; Linux LiMo; e Windows Symbian. "Queremos ser líderes,
então continuaremos a usar todos os sistemas", diz Silvio Stagni, vice-presidente
da divisão de telecom da Samsung no
Brasil. "Mas o Bada permitirá colocar
processadores menores nos aparelhos e
levar os smartphones para as massas."
Neste momento, outro desafio da Samsung é a rapidez para delegar mais auto-

nomia às subsidiárias. Em junho do ano
passado, durante uma visita ao Brasil,
Gee-sung Choi, presidente mundial da
divisão de eletrônicos, questionou Ronaldo Miranda, vice-presidente da divisão de soluções de TI da empresa: "O
que é necessário para crescermos ainda
mais neste país?". "Precisamos trazer
nossos melhores notebooks e netbooks",
respondeu Miranda. "E por que isso
ainda não foi feito?", indagou o coreano.
Dois meses depois, uma equipe
formada por 200 engenheiros coreanos desembarcou no país para planejar a linha dc produção das máquinas.
Mais quatro meses e o primeiro protótipo made in Brazil estava pronto.
Em seguida, os primeiros computadores chegavam às lojas. Para tomar
uma decisão como essa, concorrentes
costumam demorar até um semestre.
Caso parecido aconteceu com a
divisão de ar-condicionado, também
inexistente por aqui. Em três meses
foi estruturado um plano, que culminou com uma linha de montagem na
Zona Franca de Manaus. Resultado:
hoje a Samsung tem 7% de um mercado no qual não ganhava um centavo.
"Os coreanos não fazem a menor cerimônia para lançar produtos em setores
nos quais não participam", dizjosé Fuentes Molinero, vice-presidente da divisão
de eletrônicos de consumo da Samsung
no Brasil. Não é mera força de expressão.
Sobre sua mesa há planos para o lançamento de 124 produtos nos próximos
12 meses. Isso significa uma novidade
a cada três dias. Loucura? Não para a
Samsung. "Nesta empresa, trabalhar
sob pressão faz parte do dia a dia", diz
Molinero. "Quem não está acostumado
a esse ritmo, não aguenta muito tempo."
As estatísticas comprovam o que diz
Molinero. Cerca de 10% dos empregados
da divisão de eletrônicos da Samsung
pedem demissão após um ano na empresa. A cada três anos, a companhia
perde um terço de sua força de trabalho.

Fonte: Época Negócios, São Paulo, n. 41, p. 134-141, jul. 2010.

