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Um chaebol de 
muitos braços
Espelhada nos japoneses, a Coreia do Sul investiu na educação e na construção de grandes 
players globais, em áreas-chave do mundo dos negócios. Os chaebol, como são chamados 
os megaconglomerados de controle familiar, explicam o crescimento acelerado desse 
tigre asiático. Um dos chaebol de maior destaque, ao lado de Hyundai e LG, a Samsung 
apresenta números impressionantes. A começar pelo faturamento global de US$ 135 
bilhões ao ano, equivalente a cerca de 10% do PIB coreano ou quatro vezes o do Paraguai. 
São 190 mil colaboradores em 64 países, quase oito mil no Brasil, com destaque para a 
megafábrica chinesa, responsável por exportar computadores para os demais países. A 
exceção é o Brasil, que possui sua própria planta. Há três anos, a Samsung acelerou os 
lançamentos no País, ampliando sua presença em smartphones, computadores, smart 
TVs e telas planas, categorias em que ocupa a liderança, segundo assegura, na entrevista a 
seguir, o engenheiro eletrônico Hamilton Yoshida, diretor de marketing da Samsung Brasil.

Por luiz antonio cintra lcintra@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — O que é a Samsung ho
je, no mundo?
Hamilton Yoshida — A Samsung é uma 
empresa relativamente nova, de 43 anos, 
que vem crescendo muito rapidamente. 
Dois anos atrás, a Samsung se transformou 
na maior empresa de produtos eletrônicos 
do mundo, pelo critério de faturamento, 
passando à frente de empresas tradicio-
nais, como o grupo Matsushita (Panaso-
nic, National e outras marcas) e HP, até a 
maior empresa de eletrônicos do mundo. 
Isso foi no final de 2009, e só ocorreu gra-
ças à inovação. A Samsung trabalha mui-
to com a inovação, tanto que tem presen-
ça em vários países do mundo e mais de 
44 mil pessoas na empresa envolvidas em 
pesquisa e desenvolvimento de produtos. 
Sendo que quase 22 mil, praticamente a 
metade, têm formação de doutores e mes-
tres. São 24 centros de pesquisa espalha-
dos pelo mundo, inclusive no Brasil, on-
de temos dois. A Samsung é líder na pro-
dução de TVs digitais, chips semicondu-
tores, aparelhos celulares e telas de LCD. 

M&M — Qual o faturamento global?
Yoshida — Em 2010, a Samsung registrou 
US$ 135,8 bilhões em vendas consolida-
das, emprega 190.500 pessoas, em 68 paí- 
ses. Pensando em termos globais, pode-
mos dizer por que o Brasil é tão estratégi-
co. Se olharmos o ranking das subsidiárias, 
a maior é a dos EUA, depois vem China, 
pelo tamanho da população de lá. Em ter-
ceiro, vem a Rússia, e o Brasil em quarto 
lugar, isso tirando a Coreia, que seria um 
dos três primeiros, mas que tem também 
muita exportação. No ano passado, fomos 
a quarta maior subsidiária. Em 2011, nos-
sa ambição é sermos a terceira, deveremos 

passar a Rússia. Neste ano, evidentemen-
te, além de o Brasil estar crescendo muito 
rápido, o mercado europeu anda em uma 
velocidade menor.

M&M — A Samsung também produz na 
China?
Yoshida — Também. Na China, inclusi-
ve, acontece uma coisa interessante. Em 
notebooks, por exemplo, a Samsung tem 
uma estratégia de fornecimento global, e 
a fábrica na China é o que chamamos de 
um megasite e produz para o mundo in-
teiro, com exceção do Brasil. No caso bra-
sileiro, por ter muita importância o mer-
cado, preferimos produzir localmente. O 
mercado brasileiro de notebooks é o ter-
ceiro do mundo. E essa é uma estratégia 
global. Fazemos muitos investimentos em 
pesquisa, principalmente em relação à for-
ma como o consumidor se comporta, pro-
dutos que gosta e não gosta, para enten-
der as suas necessidades e tendências do 
setor. Uma coisa que tem acontecido mais 
recentemente é que, a partir do momen-
to em que se desenvolve e lança produtos, 
você tem um ciclo de vida para pagar es-
ses investimentos. Cada vez mais esse ci-
clo está diminuindo.

M&M — Por que isso?
Yoshida — Antigamente, o consumidor 
trocava de TV depois de oito, dez anos. Ho-
je esse ciclo é de menos de cinco anos, e 
está diminuindo cada vez mais. E isso por 
vários fatores: tecnologia, inovações, por 
causa dos custos, mas também porque o 
mundo tem mudado muito. Hoje as TVs 
já são conectadas à internet. Não são mais 
só TV, mas um centro de entretenimento 
onde você se conecta, se comunica com 

o mundo. A TV é uma janela para o mun-
do digital. Na área de celulares, o ciclo era 
muito maior, mas também foi reduzido e 
hoje é de um ano e meio, em média. Não 
só porque o ciclo de troca de produtos é 
menor, mas também porque os concor-
rentes — principalmente os chineses — 
estão cada vez mais copiando as inova-
ções. Hoje vemos produtos que são uma 
imitação ou que aproveitam uma inova-
ção criada pela indústria. Já a Samsung é 
um driver, ela produz muita tecnologia. E 
somos muito verticalizados.

M&M — Quais as implicações dessa ten
dência?
Yoshida — Cada vez mais a marca tem 
uma importância muito grande, e é nes-
se sentido que a Samsung tem trabalha-
do. Por meio da Interbrand, que estuda o 
valor das marcas, é interessante ver como 
foi o desenvolvimento da Samsung ao lon-
go dos anos. Não só em relação ao poder 
da marca, mas também mostrando quan-
to vale. A Samsung tem investido muito 
para ter uma marca com valor percebido 
pelo consumidor. E isso tem acontecido 
ao longo do tempo. Temos subido muito 
rapidamente nesse ranking. Uma pesqui-
sa do Ibope mostrou como a marca cres-
ceu rapidamente aqui. A marca Samsung 
deixou de ser uma marca que tínhamos a 
necessidade de fazer a lembrança. Nas úl-
timas pesquisas, temos vários resultados 
mostrando que a Samsung, em várias ca-
tegorias, é a mais preferida. 

M&M — Na comunicação da marca, o mar
keting esportivo continuará tendo o peso 
importante que tem hoje?
Yoshida — O marketing esportivo não é 

uma coisa só do Brasil, mas uma estraté-
gia global, tanto que a Samsung tem in-
vestido há muitos anos em Olimpíadas. 
A Samsung foi patrocinadora oficial das 
duas últimas Olimpíadas e vamos ser em 
Londres 2012 e também na do Brasil. Es-
porte é um dos pilares. No caso do Brasil, 
o que é esporte? Existem várias possibili-
dades que se encaixam em esportes, de 
campeo natos de peteca às Olimpíadas. 
Por isso, temos trabalhado com pesqui-
sas para saber o que tem maior aderência 
ao perfil brasileiro, que tipo de esporte ele 
admira mais ou com que tipo de esporte 
gostaria de se envolver. Futebol sem dú-
vida é uma coisa importante, mas não só 
futebol. Nossa plataforma de esportes não 
se restringe ao que você assiste, mas tam-
bém ao que as pessoas praticam.

M&M — Mas a Samsung pretende continu
ar investindo pesado no futebol?
Yoshida — Patrocinamos por vários anos 
o Corinthians. No fim de 2009, assinamos 
com o Palmeiras, que durou praticamen-
te dois anos. Agora não patrocinamos ne-
nhum time, mas algumas carreiras no fu-
tebol. Recentemente, assinamos com o 
Paulo Henrique Ganso, do Santos, que é o 
nosso atleta esportivo na área do futebol. 
Assinamos um contrato de longo prazo, 
não de um ano, mas com vista até a Copa 
do Mundo. Vamos trabalhar com ele ao 
longo de todo o período e também espe-
ramos que ele represente o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos. O brasileiro é naturalmen-
te otimista, tem essa aspiração por coisas 
boas que possam acontecer na sua vida, 
é, digamos, uma pessoa positiva. Uma das 
coisas que identificamos nas pesquisas é 
que entregar esse sonho ao brasileiro era 
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“Em 2009 e 2010, para chegarmos à liderança, a Samsung 
investiu muito pesado na área de telefonia móvel.  
Certamente fomos os maiores investidores do mercado.  O 
mesmo fenômeno está acontecendo agora com notebooks.”

importante. Por isso, criamos a platafor-
ma de comunicação que chamamos de 
Plataforma Sonhos. 

M&M — O que é essa plataforma?
Yoshida — Não é uma assinatura de mar-
ca. O tema é “O seu sonho é a nossa ins-
piração”, ou seja, o sonho do brasileiro é a 
inspiração da Samsung para trazer produ-
tos novos, para trazer uma vida melhor. Por 
isso também patrocinamos aqueles atletas 
que não são tão conhecidos ou aqueles que 
não vão ganhar medalha nesta Olimpía da, 
mas que podem ser o nosso sonho de me-
dalha na próxima. Vamos ter um rol de 15 
ou 16 atletas. Essa coisa do sonho vai per-
mear tudo o que a Samsung faz, inclusive 
junto aos oito mil funcionários no Brasil.

M&M — A Samsung tem ampliado sua pre-
sença em smartphones e tablets, não?
Yoshida — Viemos aqui com um desafio, 
quando eu cheguei, no fim de 2009. Na rea- 
lidade, não é só um trabalho meu, mon-
tamos uma equipe nova nessa área. A  
Samsung veio decidida a ocupar uma po-
sição de destaque no mercado. Éramos, no 
final de 2009, o quinto colocado no mer-
cado de celular no Brasil. Naquela época, 
falavam-se em celulares, não em smar-
tphones , tablets... Não se falava em tou-
chscreen. Fomos os primeiros a lançar uma 
plataforma com aparelhos full touch. Foi 
um trabalho bem de base, muito impor-
tante, ao longo de 2009. No finalzinho de 
2009, começamos a trabalhar mais a mar-
ca. Em 2010, todo esse trabalho nos trou-
xe à liderança. Ou seja, trabalhamos junto 
ao nosso trade, clientes, revendas, varejo, 

atacadistas e distribuidores, que precisam 
comprar o nosso produto. E entender qual 
é a estratégia.

M&M — Essa liderança se dá na área de ce-
lulares, smartphones ou tablets?
Yoshida — O mercado de smartphones 
ainda é pequeno, comparado ao de celula-
res. É um mercado de dezenas de milhões 
de aparelhos ao ano. Hoje temos a lideran-
ça total na área de celulares. No mercado 
de smartphones, também temos uma po-
sição de liderança, ainda que esse merca-
do seja muito disputado entre os players, o 
que também acontece com os tablets. Nos 
dois casos, estamos disputando cabeça a 
cabeça com os concorrentes.

M&M — A Samsung divulga seu orçamento 
de comunicação?
Yoshida — Não divulgamos, mas posso ga-
rantir que a Samsung tem investido mui-
to nos lançamentos de produtos no Brasil. 
Em 2009 e 2010, para chegarmos a essa li-
derança, a Samsung investiu muito pesa-
do na área de telefonia móvel. Certamen-
te fomos os maiores investidores do mer-
cado. O mesmo fenômeno está aconte-
cendo agora com notebooks. A Samsung 
chegou depois de nossos concorrentes, 
no comecinho do ano passado. São apro-
ximadamente 25 concorrentes, 11 multi-
nacionais, é difícil até de lembrar quais 
são. É um mercado muito competitivo. E 
hoje já somos líder de mercado na área de 
notebooks, há dois meses consecutivos.

M&M — Onde são feitos os investimentos?
Yoshida — Como o mundo está cada vez 

mais complexo em termos de comunica-
ção, precisamos investir mais, mas tam-
bém de uma forma mais qualificada. E aí 
o mundo online tem importância muito 
grande. Do ano passado para este, pratica-
mente dobramos o nível de investimentos 
nessa área, não somente em mídia online, 
mas em tudo o que é digital: redes sociais, 
ativações digitais, microsites e interação 
eletrônica. Mas, sem dúvida, não dimi-
nuímos os investimentos em TV off-line.

M&M — A Samsung se prepara para produ-
zir linha branca no Brasil?
Yoshida — Já vendemos refrigeradores, 
ainda importados, e aparelhos de ar-con-
dicionado, já produzimos em Manaus. O 
ponto bom da Samsung é que sempre exis-
te um desafio novo, por isso gosto tanto de 
trabalhar na Samsung (risos). A linha bran-
ca é um dos pontos importantes daqui pa-
ra frente. Já temos liderança em TV, celula-
res, smartphones e tablets, computadores, 
monitores de tela plana para computado-
res... E temos o segundo lugar em impres-
soras. No caso de refrigeradores e máqui-
nas de lavar, precisamos produzir no Bra-
sil porque o mercado é grande, de impor-
tância estratégica. Para ser competitivo no 
mercado brasileiro, precisaremos produzir 
aqui esses itens que hoje são importados.

M&M — O que espera do mercado de smart 
TVs?
Yoshida — Fomos os primeiros a lan-
çar no mercado brasileiro a smart TV, em 
abril. É um salto de paradigma, é outro 
produto, com qualidade digital e conec-
tividade. No computador, é preciso com-
prar um software ou desenvolver um. Na 
smart TV, basta baixar um aplicativo, co-
mo um tablet. É possível baixar conteú-
dos, filmes, música, lazer... A experiência 
de interatividade é muito grande. O desa-
fio da indústria — e da Samsung, puxan-
do esse processo — é fazer o consumidor 
entender essa mudança de paradigma. A 
área de games, por sinal, é muito impor-
tante nesse tipo de produto. Temos 25 
modelos, dos mais básicos aos mais so-
fisticados. E esperamos que, em 2012, a 
smart TV já supere em venda os apare-
lhos convencionais.

M&M — Como a Samsung responde à ale-
gação de cópia de produtos por parte da 
Apple?
Yoshida — É uma questão que tem de ser 
discutida em níveis legais em cada país. 
No Brasil não temos esse tipo de situa-
ção, e inclusive temos uma relação bas-
tante amigável com os concorrentes. E 
não comentamos a estratégia (da Apple).
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 6-7, 19 set. 2011.




