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A batalha entre a Samsung Ele-
tronic Co. e a Apple Inc. pelo do-
mínio dos mercados mundiais
de smartphones está se travan-
do, na maior parte, nos respecti-
vos lados do Pacífico. Agora, a
gigante do setor tecnológico da
Coreia do Sul resolveu invadir o
quintal da concorrente Apple,
lançando uma agressiva expan-
são no Vale do Silício.

A Samsung inaugurou um novo
centro de inovação em Menlo
Park, Califórnia. Um laboratório
depesquisaedesenvolvimentoes-
tá sendo planejado para San José.
Uma incubadora startup (inician-
te) está sendo preparada em Palo
Alto. E seu plano mais audacioso é
criar um enorme câmpus de semi-
condutores destinado a concor-
rer com o câmpus proposto pela
Apple, ao título de marco arquite-
tônico mais emblemático de todo
o Vale do Silício.

A decisão da Samsung de am-
pliar sua atuação no Vale do Silí-
cio indica uma escalada de sua
rivalidade com a Apple, porque
agora ambas as companhias com-
petem mais diretamente pelos
mesmos funcionários, investi-
mentos e inovações. Além de se
instalar debaixo do nariz da ri-
val, a Samsung acredita que esta
sua expansão no Vale do Silício é
imprescindível para injetar no-

vo DNA empreendedor na cor-
rente sanguínea de uma compa-
nhia conhecida mais como uma
seguidora em matéria de inova-
ções do que como uma líder.

“Este é o epicentro de forças
perturbadoras”, disse Young
Sohn, diretor de estratégia da
Samsung, atualmente baseado
no Vale do Silício. “E eu quero
ter a certeza de que nós somos
parte destas perturbações.”

Relação complexa. A relação
entre a Samsung e a Apple é com-
plexa, para dizer o mínimo. A
Samsung é há muito tempo uma
das principais fornecedoras de
componentes da Apple. Há
anos, a Samsung mantém um
modesto centro no Vale do Silí-
cio que inclui seu quartel gene-
ral de semicondutores nos EUA,
um pequeno laboratório de pes-
quisa e desenvolvimento (P&D)
e um escritório para captar capi-
tal de risco.

Mas, nos últimos anos, a parce-
ria ficou estremecida quando a
Samsung lançou uma linha de
smartphones, liderados pelo Ga-
laxy, que roda o sistema opera-
cional Android, do Google. Com
esses aparelhos, a Samsung se
tornou a principal fabricante de
smartphones, embora a Apple
continue a número um nos EUA.

A rebelião da Samsung provo-
coupreocupaçãoentreinvestido-
reseanalistasem WallStreetcom
a possibilidade de o sol estar se
pondo sobre a era de ouro da
Apple.AApplerevidouprocessan-
do a Samsung nos tribunais do
mundo inteiro, afirmando que os
telefones da companhia não pas-
sam de cópias do iPhone que vio-
lam várias patentes.

No entanto, a guerra legal e
mercadológica não reduziu o en-
tusiasmo da Samsung, nem suas
ambições. A companhia coreana
pretende faturar mais que o do-
bro de sua receita anual até apro-
ximadamente US$ 400 bilhões
nos próximos anos, meta que a
colocaria ao lado das maiores
companhias do mundo, como
Exxon Mobil Corp. e Wal-Mart
Stores Inc. Para tanto, os direto-
res da Samsung acreditam que
terão essencialmente de trans-
formar a filosofia e as estratégias
da companhia.

Apesar de todo o seu sucesso, a
Samsungaindaéconsideradaase-
gunda companhia mais inovado-
ra, depois da Apple. A sul-coreana
tentalivrar-sedareputaçãodeem-

presa que vence graças à estraté-
gia que Tim Bajarin da Creative
Strategies definecomo “fastfollo-
wing”,ouseja,elaselimitaaobser-
var as novas tecnologias pioneiras
e os respectivos mercados, e de-
pois se apressa a imitá-las.

“Omotivodestecomportamen-
toéqueaSamsungestánumaposi-

ção de força no mercado”, disse
Bajarin. “Agora começa a fazer
P&D, o que lhe permitirá contro-
lar seu destino em vez de depen-
der dos outros para dar grandes
saltos. Mas para expandir-se co-
mo gostaria, terá de deixar de se-
guir as inovações que surgem e se
tornar líder neste campo.”

Parafazerestamudança,aSam-
sung quer abandonar sua filoso-
fia insular, que privilegia o desen-
volvimento interno da maioria
das tecnologias e dos produtos.
Ela decidiu escancarar suas por-
tas e estender a mão, criando par-
ceiras e investindo em startups,
apoiandooutros inovadores e ad-
quirindo outras companhias.

Em outras palavras, ela quer
explorar o que se tornou a pró-

pria força vital das maiores com-
panhias do Vale do Silício.

“No passado, grande parte da
nossa inovação era feita na Co-
reia”, disse Sohn. “Agora, precisa-
mosatingir os mercadosmais ati-
vos do mundo. O que conseguir-
mos explorando as iniciativas
globais, ditará nosso sucesso.”

Barreiras. Trabalhar com a
Samsung nem sempre é fácil. A
companhia fabrica uma gama de
produtos maior do que a da
Apple, inclusive eletrodomésti-
cos e aparelhos de TV. Com tais
dimensões e complexidade,
combinadas ao fato de a compa-
nhia estar concentrada na Co-
reia do Sul, os empreendedores
do vale e os parceiros em poten-
cial encontram dificuldade para
compreendê-la e lidar com ela.

Sohn espera que uma maior
presença da companhia no Vale
do Silício contribua para aumen-
tar este conhecimento e ajude a
desmistificá-la. Evidentemente,
nos próximos anos, não faltarão
países onde empreendedores do
vale e engenheiros poderão asso-
ciar-se à Samsung.

De acordo com o executivo, a
Samsung pretende mostrar para
parceiros potenciais as vanta-
gens de trabalhar com a compa-
nhia. E pretende usar sua base
no Vale do Silício para sair em
busca por todo o país de ideias e
talento. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA

MARTINO E ANNA CAPOVILLA

O projeto de expansão da Sam-
sung, embora enorme, não foi re-
cebido com muito estardalhaço,
em parte porque foi divulgado
aos poucos. Mas como a Sam-
sung passou a divulgar mais deta-
lhes nas últimas semanas, a ambi-

ção de suas intenções chamou
atenção. Os planos de expansão
incluem vários projetos.

Primeiro, uma incubadora de
startups no centro de Palo Alto,
a poucos quilômetros do câm-
pus da Universidade Stanford. A
companhia confirmou o proje-
to, mas não divulgou detalhes.
Outra frente é a expansão do seu
centro de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) em dois edifícios
de seis andares que estão sendo
construídos em San José.

A empresa também vai abrir o

Samsung Strategy and Innova-
tion Center na famosa Sand Hill
Road do vale, o coração da área
de capital de risco da região. O
centro será administrado por
Sohn e abrigará os pesquisado-
res, mas, ao mesmo tempo, será
um espaço para que as diversas
divisões de produto da compa-
nhia possam realizar parcerias
com empreendedores e pesqui-
sadores locais.

A Samsung vai aumentar ain-
da o investimento de capital de
risco através da Samsung Ventu-

res, com sede em San Jose, que já
é um dos maiores fundos do tipo
no mundo, com US$ 1 bilhão em
ativos. Sohn disse que a compa-
nhia pretende aumentar seus in-
vestimentos nos Estados Uni-
dos, onde a empresa já tem dire-
cionado 80% dos seus financia-
mentos. E também está criando
um novo fundo, em estágio ini-
cial, de US$ 100 milhões.

Por fim, a companhia vai criar
uma nova sede de US$ 300 mi-
lhões da divisão de semiconduto-
res, com um projeto espetacular
que promete rivalizar com o no-
vo câmpus da Apple e a expan-
são, projeto de Frank Gehry, da
sede do Facebook Inc.

Estas medidas fazem parte de
uma estratégia mais ampla da
Samsung para criar centros de

P&D em centros empresariais
em todo o globo. Mas está claro
que ela vai se centralizar no Vale
do Silício, onde deverá crescer,
passando de algumas centenas
de funcionários para “vários mi-
lhares”, em 2020, diz Sohn.

Com Apple e Google envolvi-
das nas suas próprias frenéticas
expansões no Vale do Silício, a
concentração de talentos da re-
gião torna crucial que qualquer
empresa séria como a Samsung
esteja presente na região se qui-
ser competir com outras para
atrair esses trabalhadores. “A
Samsung tem de estar aqui por-
que é no Vale do Silício que tudo
acontece”, afirmou Carolina Mi-
lanesi, vice-presidente de pes-
quisa no campo de tecnologias
de consumo e mercados na em-
presa Gartner Inc.

Samsung faz
ofensiva no
Vale do Silício,
quintal da Apple

Projeto de expansão da gigante
coreana foi divulgado aos poucos

Suíça limita remuneração de executivos
Referendo aprova lei que proíbe pagamento de bônus a CEO que deixa a empresa; governo teme que multinacionais saiam do país
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A cólera do povo contra os
grandes patrões da indústria
diante da crise ganhou ontem
um capítulo inédito. Numa me-
dida considerada como revolu-
cionária num país conhecido
por seu liberalismo econômi-
co, eleitores suíços aprova-
ram nas urnas uma lei que irá
limitar salários de executivos
de empresas e proibir compen-
sações milionárias para CEOs
que estejam deixando multina-
cionais.

A medida considerada como
uma democratização do contro-
le de empresas privadas é inter-
pretada como uma reação popu-
lar aos abusos de banqueiros e
executivos durante a crise finan-
ceira que destruiu milhões de
postos de trabalho pela Europa.

O referendo realizado ontem
terminou com 68% dos suíços vo-
tando a favor das medidas limi-
tando salários ou incentivos fi-
nanceiros a executivos que pos-

sam encorajar a venda ou com-
pra de empresas. O executivo
que violar a regra será preso por
três anos ou terá de pagar seis
anos de seu salário. O sistema de
democracia direta do país obriga
agora a aprovação do projeto pe-
lo governo, ainda que o Executi-
vo tenha sido contra a lei por me-
ses e alertado sobre os riscos da
medida.

Em Zurique, um dos centros
financeiros do mundo, 71% da
população apoiaria a ideia. “O po-
vo decidiu mandar um recado
forte”, comemorava o senador
suíço Thomas Minder, autor do
projeto que obrigará toda a em-
presa suíça cotada em bolsas a
seguir a nova lei.

A Suíça conseguiu evitar a re-
cessão que tem atingido seus vi-
zinhos europeus. Mas, nem por
isso, ficou à margem das contro-
vérsias da crise. Algumas das
maiores empresas do país alpino
têm anunciado a demissão de mi-
lhares de funcionários, enquan-
to seus executivos – chamados
no país de “gatos gordos” – conti-
nuam recebendo milhões de dó-
lares em salários e bônus.

Entre os pontos da proposta
está a proibição do pagamento
de “paraquedas de ouro” a execu-
tivos que sejam demitidos ou
aposentados. Há apenas duas se-
manas, a Novartis anunciou que
seu ex-CEO Daniel Vasella rece-
beria US$ 72 milhões nos próxi-
mos seis anos, com a condição
de que não trabalhe para nenhu-
ma outra empresa farmacêutica.
Depois de uma forte reação po-
pular, Vasella, que recebia mais
de US$ 15 milhões por ano, op-
tou por abrir mão do dinheiro.

Para Minder, ficou claro que
conselhos de administração de
empresas estavam mais preocu-

pados em dividir entre eles os lu-
cros das companhias que em re-
compensar acionistas. “Com es-
sa decisão, o poder está de volta
aos acionistas”, disse.

A partir de agora, qualquer
compensação ou bônus a mem-
bros dos conselhos das empre-
sas terá de ter o apoio da maioria

dos acionistas. Além disso, dire-
tores serão eleitos pela assem-
bleia de acionistas.

Tanto o governo como parte
das empresas fizeram uma am-
pla campanha contra a ideia. “A
aprovação marcará uma deterio-
ração do que era um ambiente
liberal para as empresas”, indi-

cou Ursula Fraefel, líder da cam-
panha do “Não”. O governo suí-
ço havia deixando claro que era
contrário à lei, diante do risco de
que multinacionais simplesmen-
te abandonem o país.

Para analistas, a decisão dos
suíços deve ter uma repercussão
europeia. Hoje, os ministros da
zona do euro se reúnem para de-
bater a imposição de um limite
para bônus pago por bancos a
seus executivos. O primeiro-mi-
nistro britânico, David Came-
ron, é radicalmente contra.

Assim como na Suíça, a medi-
da é uma reação à ira popular de
milhões de pessoas que estão so-
frendo com a crise, enquanto os
executivos das entidades acusa-
das de terem sido as responsá-
veis pelo problema continuam
recebendo salários cada vez
maiores e prêmios, mesmo de-
pois de terem sido resgatados
com dinheiro público. Os ban-
queiros europeus alertam que a
medida poderá fazer com que
instituições de peso migrem pa-
ra a Ásia ou Nova York.

Polêmica. Vasella, ex-CEO da Novartis, renunciou a bônus

Inovação. Para a Samsung, expansão no Vale do Silício é imprescindível para injetar um DNA empreendedor na companhia

● Vale do Silício

Gigante coreana amplia
atuação na região para
disputar com a rival os
mesmos funcionários,
investimentos e inovações

Planos da Samsung no
Vale do Silício incluem
incubadora, centro de
inovação e nova divisão
de semicondutores

● Ameaça
Banqueiros europeus dizem que
se União Europeia aprovar medi-
das que restrinjam o pagamento
de bônus a executivos poderão
transferir operações para os Es-
tados Unidos ou países da Ásia.

YOUNG SOHN
DIRETOR DE ESTRATÉGIA
DA SAMSUNG
“Este é o epicentro de forças
perturbadoras. E eu quero ter a
certeza de que nós somos parte
destas perturbações.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




