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EM BUSCA DO PIONEIRISMO TECNOLÓGICO

● Mestres e doutores
A Samsung tem 30 fábricas
(na foto, a de Hwasung North)
e 24 centros de pesquisa e
desenvolvimento (18 de tecno-
logia e seis de design). Empre-
ga 44 mil pesquisadores e 22
mil mestres ou doutores.

● Operação brasileira
No Brasil, a empresa foi a pri-
meira a fabricar localmente
TVs de LED e 3D, a oferecer
aparelhos com acesso a con-
teúdo da internet e a produzir
modelos de TV e celular com
conversor embutido.

● Menor e mais leve
O Galaxy TAB tem tela de 7
polegadas, menor que a do
iPad, é mais leve e tem a fun-
ção de telefone, que não existe
no concorrente. Até novembro,
600 mil unidades foram vendi-
das em mais de 30 países.

1.A população do país é
escolarizada e cerca de
metade dos 50 milhões
de habitantes vive na

capital, Seul. Grande parte de-
les tem renda alta, superior a
US$ 30 mil por ano.

2.A existência de empre-
sas grandes no país,
como Samsung e
Hyundai, tornou os

consumidores sul-coreanos ex-
tremamente exigentes.

3.A internet de banda
larga está acessível a
cerca de 90% da popu-
lação sul-coreana, o

que faz com que as tendências
de consumo se espalhem rapida-
mente pelo país.

Nos últimos quatro anos, a Sam-
sung recebeu mais de 200 prê-
mios de design ao redor do mun-
do. Em 2009, registrou quase 4
mil patentes ao redor do globo.
Os responsáveis por grande par-
te dessas conquistas não traba-
lham na sede da empresa, em
Seul. São, na verdade, os mais de
20 mil funcionários que dividem
um prédio em Suwon, a 50 quilô-
metros da capital sul-coreana. Fi-
ca lá o maior centro de pesquisa
e desenvolvimento da empresa.

São técnicos, engenheiros e de-
signers que têm por missão fazer

a empresa sair sempre na frente
em três quesitos: tecnologia, ino-
vação e design. Andares inteiros
do edifício são ocupados por
equipes super-especializadas:

parte da força de trabalho está lá,
por exemplo, para pensar no de-
sign dos cabos usados nos equi-
pamentos da marca.

O resultado reforça a imagem

de pioneira que a marca tenta
passar para seus consumidores.
Só este ano, a empresa anunciou
o lançamento do televisor mais
fino do mundo (o modelo 3D
LED 9000 Full HD, com 7,98
mm) e da maior TV LED do Bra-
sil (a UN65C8000, de 65 polega-
das). “O design dos nossos pro-
dutos é parte integrante da nos-
sa marca”, afirma José Fuentes
Molinero Jr., vice-presidente da
divisão de eletrônicos de consu-
mo da Samsung.

Mercado competitivo. As me-
tas que têm servido como guia
para os funcionários da Sam-
sung têm permeado também o
desempenho de outras grandes
companhias sul-coreanas. Além
da maior rival da Samsung, a LG,
montadoras como a Kia Motors
e a Hyundai também têm se des-
tacado pelo design de seus pro-
dutos. “A Coreia é um país que
investiu muito em educação. As
empresas contam com muitos
profissionais PhDs e isso leva o
país a patamares muito avança-
dos”, diz Molinero Jr. “Além dis-
so, o mercado coreano é extre-
mamente competitivo e isso faz

com que as empresas do país te-
nham um campo de provas bas-
tante privilegiado.”

Asempresas do país levam van-
tagem, ainda, por serem grandes
fabricantes de telas de LCD, co-
mo explica o consultor de tecno-
logia da IT Data, Marcelo Locci.
“Hoje, com essa tecnologia, elas
conseguem fazer produtos mais
avançados”, diz. O diretor de
consultoria da PromonLogica-
lis, Luís Minoru Shibata, destaca
ainda como diferencial das em-
presasdo país o fato de elas inves-
tirem muito em pesquisa de mer-
cado e em testes de produtos.

O fato é que mesmo compa-
nhias estrangeiras, como Phi-
lips, Nikon e L’Oréal, estão lan-
çando seus produtos primeira-
mente naquele país, onde meta-
de da população vive na capital e
muitos têm renda superior a US$
30 mil anuais. O objetivo é passar
pelo crivo dos exigentes consu-
midores coreanos, com seus
olhos atentos a detalhes e vícios
de qualidade, fazer correções de
rota, se necessárias (muitas ve-
zes, sugeridas pelos clientes), e
só então divulgar as novidades
para o resto do mundo. / A. F.

Matéria de capa

Na Samsung, o que vale é chegar antes
Empresa lançou, em média, quase 3 produtos por semana no País neste ano, entre eles o Galaxy Tab, único concorrente à altura do iPad

Além de Samsung, país é
sede de LG, Kia Motors e
Hyundai, empresas que
também se destacam por
sua tecnologia e design

(3) RAZÕES PARA...Coreia do Sul, o berço
da inovação mundial

LUÍS MINORU SHIBATA
DIRETOR DE CONSULTORIA DA
PROMONLOGICALIS
“Para inovar numa velocidade
superior à do mercado, a
empresa depende do varejo e das
operadoras para 'costurar' o
lançamento de seus produtos.
Nesse sentido, a Samsung tem
ido muito bem. Ela tem uma certa
agressividade comercial que é
comum às empresas
sul-coreanas.”

Aiana Freitas

O lançamento do iPad da Apple,
em janeiro deste ano, fez a Sam-
sung repensar os projetos de lei-
tores de livros digitais no Brasil.
Diante do sucesso do equipa-
mento criado pela empresa ame-
ricana e da expectativa gerada pa-
ra a chegada do modelo ao País, a
companhia sul-coreana desistiu
de lançar aqui os e-readers, ven-
didos nos Estados Unidos e na
Coreia do Sul.

Em vez disso, saltou uma eta-
pa e, em novembro, colocou nas
lojas brasileiras seu próprio ta-
blet, o Galaxy Tab, considerado
até agora o único real concorren-
te do iPad. Enquanto a Samsung
corria para lançar um produto à
altura do iPad, a Apple demorou
para se decidir e só lançou seu
tablet aqui no Brasil na última
sexta-feira.

A agilidade demonstrada na
criação, no lançamento e na dis-
tribuição do Galaxy Tab no Brasil
exemplifica bem a estratégia da
Samsung para chegar à frente das
concorrentes num segmento
cujos produtos cada vez mais se
tornam, pouco tempo após o lan-
çamento, ultrapassados. “Che-
gar antes” tem sido o lema da em-
presa no mundo todo. Só no Bra-
sil, já foram lançados este ano 124
produtos na área de eletrônicos

de consumo. São quase três por
semana. “No momento em que o
consumidor pendura uma TV na
parede, ela já está obsoleta”, diz
o vice-presidente da Divisão de
Eletrônicos de Consumo da Sam-
sung no Brasil, José Fuentes Mo-
linero Jr.

A empresa vê como necessida-
de acelerar ao máximo a criação,
a produção e a venda de eletroele-
trônicos. “Nesse mercado, é mui-
to importante mostrar o pionei-
rismo tecnológico. É uma de-
monstração inexorável da força
e do tamanho do nosso investi-
mento em pesquisa e desenvolvi-
mento”, acredita. Atualmente, a
Samsung Eletronics investe de
8% a 9% do faturamento, que no
ano passado foi de US$ 116,80 bi-
lhões, em pesquisa e desenvolvi-
mento de produtos.

“Essa estratégia é muito inte-
ressante do ponto de vista do
consumidor. A Samsung tende a
lançar produtos numa velocida-
de mais rápida do que a dos con-
correntes, como a LG, que tam-
bém é sul-coreana”, relata o con-
sultor de tecnologia da IT Data,
Marcelo Locci.

Agressividade. Inovar numa
velocidade superior à do merca-
do não depende apenas da manu-
tenção de uma boa equipe de
criação, mas também de uma

“costura” eficiente do lançamen-
to dos produtos com o varejo e
as operadoras de celular, como
explica Luís Minoru Shibata, di-
retor de consultoria da Promon-
Logicalis. “Nesse sentido, a Sam-
sung também tem ido muito
bem. Ela tem uma certa agressivi-
dade comercial que é comum às
empresas sul-coreanas.”

O ritmo acelerado com que a
empresa trabalha pode ser nota-
do de forma clara no mercado
brasileiro. Diante do crescimen-
to da economia, o País tem natu-
ralmente despertado o interesse
da companhia. Além do lança-
mento do Galaxy Tab, outro
exemplo da importância que o
País tem adquirido para a empre-
sa pôde ser percebido com a TV

3D. O equipamento foi lançado
em fevereiro deste ano na Co-
reia do Sul, levado aos EUA em
março e em abril chegou ao País.

Da mesma forma, em março a
Samsung começou a vender no
Brasil sua linha de ar condiciona-
do. Fez inicialmente um teste
com equipamentos importados
e, em poucos meses, o produto
abocanhou 7% do mercado, fa-
zendo a empresa a quinta maior
do setor no País. Era a senha de
quea Samsung precisava para ini-
ciar a fabricação em território na-
cional, o que começou a ser feito
em setembro, na nova unidade
inauguradaem Manaus. “Investi-
mentosmassivos estão sendo fei-
tosno País”,dizMolinero Jr.“Tra-
ta-se de um mercado potencial
bastante grande, há estabilidade
da economia e um público consu-
midor ávido por tecnologia.”

A nova unidade de Manaus é
cinco vezes maior do que a ante-
rior, ocupando mais de 100 mil
metros quadrados. Por enquan-
to, apenas a produção de ar con-
dicionado foi levada para lá. Du-
rante as festas de fim de ano, to-
das as linhas da unidade antiga
vão migrar para a nova. Lá tam-
bém será iniciada, a partir de
2011, a fabricação de painéis de
LED no País. A empresa, que re-
forçou a oferta de equipamentos
de linha branca no Brasil este

ano, tem planos também de co-
meçar a fabricar refrigeradores,
fogões e lavadoras de roupa no
País até 2012.

Tantos investimentos no País
têm dado resultado. A empresa
cresceu 50% no Brasil no primei-
ro semestre e deve crescer mais
no segundo – no mercado, fala-
se em até 80%. Atualmente, a Sa-
msung lidera o mercado de tele-
visores de LCD, LED e tocadores
de blu-ray no País e ocupa o se-
gundo posto no mercado de câ-
meras fotográficas e celulares.

Paradoxo. No que soa quase co-
mo um paradoxo, no entanto, a
empresa não fala em diversificar
sua linha para alcançar o público
consumidor que mais cresce no
Brasil, a classe C. Hoje a única
exceção nesse sentido talvez se-
jam os celulares. “A especialida-
de da empresa é fabricar produ-
tos de consumo refinados. Por
isso existe esse questionamento
se ela não vai lançar no Brasil pro-
dutos mais populares ou se vai
continuar atuando nessa cama-
da para a qual já atua”, destaca
Shibata, da PromonLogicalis.

A empresa também pode ser
forçada a se reinventar mundial-
mente nos próximos anos por
outros motivos. Hoje, a Sam-
sung é um grande conglomerado
que, além dos eletrônicos de con-

sumo, fabrica também uma série
de tecnologias-base: é a maior
produtora mundial de displays
de painéis planos (as telas finas,
como as de LCD) e de memórias,
destacando-se também no mer-
cado de semi-condutores. “Es-
sas tecnologias nos dão vanta-
gem competitiva em vários seg-
mentos: podemos produzir um
tablet, uma TV, um monitor, um
telefone, um smartphone”, des-
taca Molinero Jr.

Na opinião de Shibata, uma
tendência deve ser buscar a inter-
ligação dos produtos que fabri-
ca. Ele cita o exemplo da Apple,
que criou o iTunes – uma espécie
de “ecossistema” em que o con-
sumidor gerencia todos os pro-
dutos da marca. “A Samsung já
falou em ter um sistema opera-
cional próprio e acredito que ela
pode também passar a investir
em softwares e aplicativos. Ela
provavelmente terá de passar a
atuar numa outra camada, como
Apple e Google”, prevê Shibata.

Além disso, apesar de a Sam-
sung ser reconhecida pelo de-
sign e por sua tecnologia de pon-
ta, seus produtos ainda não são
objetos de desejo ou definidores
de uma categoria, como o leitor
digital Kindle, da Amazon, e o
iPhone, da própria Apple. Para
esse desafio, não basta só ter
pressa.

CLAYTON DE SOUZA/AE

As empresas
testarem seus
produtos no país
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● Costura no varejo
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Aposta. Em março, a Samsung começou a vender ar condicionado e tem planos de fabricar geladeiras, fogões e lavadoras de roupa no País até 2012, segundo Molinero Jr., vice-presidente

JO YONG-HAK/REUTERS

Exigentes. A concorrência favorece os consumidores do país
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