
Na Samsung quem manda é o designer 
   
 
Os escritórios no norte de Nova Jersey pouco se parecem com um lugar com um papel importante 
no design de ponta. Ao lado de uma conexão rodoviária, o sólido prédio de dois andares pouco se 
destaca. Mas suba as escadas para o segundo andar e verá designers da Samsung Electronics 
estudando exaustivamente a psique do consumidor americano. 
 
Lá, o engenheiro Lee Byung Moo observa detrás de um vidro dupla-face, enquanto três mulheres 
e dois homens enchem uma geladeira de aço inoxidável com os conteúdos de meia dúzia de sacos 
com produtos de supermercado. 
 
Depois que os cinco terminam e suas opiniões sobre as várias configurações potenciais das 
gavetas e compartimentos, Lee e dois outros correm para a sala e tiram fotografias, observando 
exatamente onde os "consumidores" colocaram o sorvete, o frango, a cerveja e outros alimentos. 
"Queremos saber quais são os gostos dos clientes americanos porque precisamos desenvolver 
produtos que se encaixem no seu estilo de vida", diz Lee. 
 
Meio planeta distante, Choi Won Min encontra-se em uma sala sem janelas no piso térreo de um 
arranha-céu de Seul - um lugar igualmente improvável para se encontrar design de ponta. Ele 
passa seus dias (e freqüentemente suas noites) na frente de dois teclados de piano, um monte de 
consoles de mixagem e dezenas de sintetizadores. 
 
Com seus fones de ouvido, ele faz soar uma nota, ouve atentamente, então faz alguns arranjos e 
tecla outra nota. Sua principal missão nesse laboratório inaugurado há dois anos: criar um 
conjunto de sinos, e outros ruídos para engenhocas digitais que imediatamente dirão "Samsung" 
para usuários do mundo inteiro. No passado, "sons simples pareciam ser suficientes, mas agora 
nos percebemos o quanto o som é importante nas interconexões com os usuários", diz Choi. 
 
Lee e Choi fazem parte da infantaria no contínuo ataque da Samsung ao mundo das coisas 
interessantes. Em anos recentes, a companhia da Coréia do Sul passou a ajustar tudo, de 
financiamentos a tomadas de decisões e de treinamentos e laboratórios, para tornar-se uma 
receptora bem sintonizada de todas as coisas que fazem seus produtos obrigatórios em um 
mercado cada vez mais competitivo. 
 
Centenas de milhões de dólares estão sendo gastos na melhoria do visual, da sensação 
despertada e do funcionamento de tudo que ela produz, geladeiras, máquinas de lavar roupa, 
telefones celulares, MP3 players, etc. E o foco está no tipo de pesquisas que Lee e Choi estão 
fazendo: descobrir o que tem maior probabilidade de ser vendido sem que os consumidores nem 
saibam que vão querer esses produtos. 
 
O esforço tem valido a pena: a Samsung cresceu de uma fabricante de produtos eletrônicos e 
utensílios que copiava outras marcas, para se tornar uma das maiores marcas do mundo - em 
grande parte por causa de seu foco no design. "Queremos ser a Mercedes-Benz dos produtos 
eletrônicos domésticos", diz Yun Jong Yong, o principal executivo da Samsung. 
 
Pela maneira como a Samsung está se movendo, você pode achar que eles querem ser a Ferrari. 
Este ano, a Samsung ganhou cinco prêmios no Industrial Design Excellence Awards (IDEA) - o 
que a torna a primeira companhia asiática a ganhar mais prêmios do que qualquer concorrente 
americana ou européia. E desde 2000 a Samsung mereceu um total de 100 citações em disputas 
de design de ponta nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A corretora Hyundai Securities prevê que a 
Samsung vai lucrar US$ 10,4 bilhões este ano, sobre vendas de US$ 52,8 bilhões, em 
comparação ao lucro de US$ 5,2 bilhões e receita de US$ 39,8 bilhões do ano passado. (Embora 
muito desse crescimento venha da divisão de semicondutores, os atraentes produtos de consumo 
também ajudaram). 



 
"A Samsung é um modelo do uso de design para a melhoria do valor de marca e da participação 
de mercado", diz Patrick Whitney, diretor do Instituto de Design do Illinois Institute of 
Technology. 
 
A mudança começou em 1993, quando o presidente do conselho de administração Lee Kun Hee 
visitou grupos varejistas em Los Angeles e viu que os produtos da Samsung estavam perdidos em 
meio a uma multidão de marcas, enquanto que os da Sony e de umas poucas outras empresas se 
destacavam. Então, ele ordenou aos seus administradores que passassem a se concentrar menos 
na economia de custos e mais na criação de produtos únicos. Ele acreditava que isso iria 
catapultar a Samsung para os primeiros postos do ranking das marcas globais. 
 
O chefe mandou. A Samsung obedeceu. E a arrancada da companhia no design começou. Para 
atrair designers melhores e mais jovens, em 1994 a Samsung mudou seu centro de projetos da 
sonolenta Suwon, uma pequena cidade a uma hora de automóvel ao sul de Seul, para a própria 
Seul. 
 
Milhões de dólares são gastos na melhoria do visual, da sensação e do funcionamento de tudo que 
é produzido   
 
Naquele mesmo ano, a Samsung contratou a firma de design americana IDEO, para ajudá-la a 
desenvolver um monitor de computador - o primeiro de muitas colaborações do tipo com a IDEO e 
outras grandes consultorias. Então, em 1995, a companhia estabeleceu o Innovative Design Lab 
of Sams ung (IDS), uma escola interna onde designers promissores poderiam estudar sob 
orientação de especialistas do Art Center College of Design de Pasadena, na Califórnia, uma das 
principais escolas de design dos EUA. 
 
Os designers da Samsung foram despachados para o Egito e a Índia, Paris e Frankfurt, Nova York 
e Washington, para visitarem museus, ícones da arquitetura moderna e explorar ruínas. 
 
Tão importante quanto, os designers da Samsung romperam as barreiras das hierarquias 
confucianas tradicionais da Coréia. Embora a Coréia tenha se aberto mais na medida em que a 
democracia se consolidou nos últimos 15 anos, o respeito pelos mais velhos e uma relutância em 
falar quando não solicitado ainda são a norma. E a Samsung como um todo ainda realiza muitas 
reuniões em que a ordem confuciana prevalece. 
 
Mas o centro de design é diferente. Localizado a vários minutos de caminhada da sede da 
companhia, é um lugar sem um código de vestimenta, onde alguns dos funcionários mais jovens 
pintam os cabelos de verde ou cor-de-rosa, e onde todos são encorajados a se manifestar e 
desafiar seus superiores. 
 
Os designers trabalham em equipes de três a cinco pessoas, com membros de várias áreas 
especializadas e níveis de hierarquia - todos trabalhando como iguais. 
 
O violento abandono da tradição tem valido a pena. Praticamente todos os 19 prêmios que a 
Samsung ganhou no IDEA desde 2000 são frutos dessas equipes. Beneficiada pelos designs 
inovadores e abordagem igualitária, a Samsung surgiu como a marca de maior vendagem de TVs 
de tecnologia de ponta nos Estados Unidos, e a maior produtora de monitores de computadores 
de cristal líquido do mundo, com uma fatia de 17% do mercado global. 
 
E a Samsung vendeu mais de 10 milhões de SGH-E700 - o primeiro telefone celular do tipo 
concha com uma antena oculta - obtendo cerca de US$ 1,2 bilhão em lucros desde sua estréia há 
14 meses. "Um bom design é a maneira mais importante que temos de nos diferenciar dos 
concorrentes", diz o executivo-chefe Yun. 
 



Muitas das novas idéias de design estão vindo de fora. No ano passado, a Samsung começou a 
enviar designers para passarem algumas semanas em ateliê de moda, ou consultorias de design, 
para que se atualizassem com o que está acontecendo em outros setores. 
 
Lee Yung Jung, a designer sênior que trabalha com cores e acabamentos, passou o último outono 
em residência em uma designer de móveis na Itália. Embora ela tenha colhido muitas idéias para 
as superfícies de produtos, o que abriu mesmo seus olhos foi a cultura tranqüila e relaxada do 
lugar. "Um novato de 23 anos pode interromper um mestre de 60 anos", maravilhou-se ela. 
Desde que retornou, Lee vem tentando ser mais aberta a idéias que surgem nos escalões mais 
baixos de seu departamento. 
 
Hoje, a Samsung sabe que não pode vacilar. Ela é a primeira companhia asiática fora do Japão a 
usar o design para galgar à primeira linha das companhias globais. Mas, na era digital, não é 
muito difícil para empresas esforçadas como a Lenovo da China e a BenQ, fazerem produtos com 
qualidade parecida à de produtos de gigantes que estão há muito tempo no mercado, como a 
Sony, Panasonic ou Philips Electronics. 
 
A Samsung, é claro, também foi uma companhia iniciante, não muito tempo atrás. Foi a transição 
da tecnologia analógica para a digital que deu à companhia coreana a abertura que ela precisava. 
"Na era analógica, a Samsung devotava a maior parte de sua energia para acompanhar os líderes 
japoneses, mas a chegada da era digital colocou todo mundo na mesma linha de partida", diz Chin 
Dae Je, ministro da Informação e das Comunicações da Coréia e presidente da Samsung 
Electronics antes de se unir ao governo, no ano passado. 
 
Esses concorrentes - sejam eles novatos ou veteranos - não estão parados. As empresas novas 
sempre contratam consultores de design americanos, japoneses ou italianos para ajudá-las a 
modelar produtos que não se perderão na multidão de produtos das lojas Best Buy ou Circuit City 
Stores. 
 
E essas companhias iniciantes asiáticas estão todas usando a Samsung como modelo para suas 
próprias transformações em marcas globais. Empresas como a Sony e a Matsushita, enquanto 
isso, também estão dando uma nova ênfase na criação de produtos que se destaquem.  
 
Foi a transição da tecnologia analógica para a digital que deu à companhia a abertura que ela 
precisava   
 
"A Sony vem perdendo parte de sua vantagem no design", diz Makoto Kogure, presidente da 
divisão de TVs da gigante japonesa. "Agora, estamos mudando dramaticamente e criando uma 
identidade Sony." 
 
Portanto, a Samsung precisa continuar se reinventando. Nos últimos quatro anos, a companhia 
dobrou seu staff de projetistas para 470 pessoas, agregando 120 apenas nos últimos 12 meses. E 
desde 2000, seu orçamento para design vem aumentando de 20% a 30% ao ano. 
 
Para ficar de olho nas tendências em seus mercados mais importantes, a Samsung agora possui 
centros de design em Londres, Los Angeles, San Francisco e Tóquio; e este ano abriu mais um em 
Xangai. Mais importante é que a Samsung está mudando os processos e procedimentos em seu 
departamento de design e dando aos designers um maior poder de influência não só na aparência 
dos produtos, mas também sobre o que é criado. 
 
"Assim como um lagarto solta seu próprio rabo para escapar de um perigo, nós teremos que 
romper com o passado para podermos seguir em frente", diz Chung Kook Hyun, vice-presidente 
sênior que comanda as operações de design. 
 



Hoje em dia, os designers da Samsung não precisam mais encontrar um jeito de colocar seus 
envólucros sobre os aparelhos que os engenheiros criam. Ao invés disso, eles sempre fornecem 
conceitos para os engenheiros, que então precisam construir a máquina levando em conta o 
envólucro sonhado pelos designers. 
 
James Choe, por exemplo, recentemente estudou pesquisas que mostram que os consumidores 
preferem impressoras nas quais o papel é inserido deitado, e não verticalmente. No entanto, 
engenheiros que trabalharam no mesmo projeto preferem o modelo vertical porque ele reduziria o 
custo de produção de uma impressora de US$ 110 em cerca de 10%. 
 
Antes de Choe começar a trabalhar na Samsung, três anos atrás, os engenheiros poderiam ter 
vencido essa disputa. Mas quando a impressora a laser de mesa foi lançada, no ano passado, o 
design de Choe prevaleceu. "Os engenheiros não gostaram dela, mas no fim a administração 
acabou nos ouvindo", diz ele. 
 
Às vezes os designers aparecem com categorias de produtos inteiramente novas. Kang Yun Je 
acreditou que a Samsung poderia se sair melhor que os concorrentes com uma TV de projeção 
traseira de cor prata e estilo despojado, apresentando uma parte de trás curva  e extremidades 
superfinas, de modo que quando olhada de um determinado ângulo ela se parece tão fina quanto 
uma TV com tela de cristal líquido. 
 
"Quando tivemos a idéia do design, não tínhamos garantia de que ele poderia ser feito", diz Kang, 
de 36 anos, cabelo comprido e desalinhado e cavanhaque. "Então, eu fui até o diretor da área de 
engenharia e ele disse que se eu lhe desse algum tempo e recursos, ele iria tentar." 
 
Onde conseguir os recursos? Para ter certeza de que os designers serão ouvidos, a Sams ung criou 
o cargo de diretor de design - algo que poucas outras companhias se preocuparam em fazer. E 
para ter certeza que os executivos da cúpula ficarão atentos à importância do assunto, o 
executivo-chefe Yun realiza reuniões trimestrais de design em que os chefes de todas as áreas de 
negócios examinam novos produtos e avaliam seus designs. 
 
Então, Kang simplesmente recorreu a Choi Gee Sung, diretor das operações de TVs, 
computadores e áudio da Samsung e seu diretor de design desde janeiro, para conseguir apoio ao 
projeto. 
 
Poucos anos atrás, diz Kang, um designer desse nível teria que passar pelo departamento de 
marketing e executivos do escalão médio antes de chegar à cúpula. 
 
Choi gostou do que viu e deu sinal verde a Kang para que prosseguisse com o projeto. Sábia 
decisão: o aparelho, nomeado L7, ganhou medalha de prata no IDEA deste ano e deve vender 
bastante. 
 
O foco da Samsung no design vai bem além do visual e das sensações provocadas pelos seus 
produtos   
 
O foco da Samsung no design vai bem além do visual e sensações provocadas pelos seus 
produtos. A companhia está trabalhando para melhorar a maneira como as pessoas usam e 
controlam aparelhos, e dois anos atrás ela abriu o que chama de "laboratório de usabilidade" no 
centro de Seul. 
 
Lá, do outro lado da sala onde Choi Won Min toca seus sintetizadores em busca do som perfeito, 
engenheiros e consumidores testam de tudo, do ato de se retirar produtos de uma caixa a ícones 
e menus em telas. 
 



O laboratório de "usabilidade" foi construído para proporcionar um foro real de testes. Ele se 
parece com um living room típico, com uma cozinha no canto para os testes de utensílios de 
cozinha. Ao entrar na sala, designers e engenheiros tiram os sapatos, como fazem em qualquer 
lar coreano. 
 
Recentemente, um engenheiro podia ser visto fazendo arroz em uma panela de pressão Samsung, 
outro testava uma máquina de lavar roupas e um terceiro "brincava" com os controles de um 
monitor de computador. 
 
Atrás de um espelho dupla-face, um engenheiro controlava quatro câmeras de alta definição 
capazes de filmar qualquer canto da sala, para registrar as sessões e arquivá-las para posterior 
estudo. 
 
É esse comprometimento com a pesquisa que deu à Samsung a vantagem que ela tem hoje. 
Muitos designers observam os potenciais clientes para terem um retorno sobre seus novos 
produtos. 
 
E cada laboratório fora da Coréia tem um pesquisador no local - algo incomum no setor. Hwang 
Chang Hwan, principal designer de telefones móveis da Samsung, enfrentou críticas ao modelo 
SPH-S2300, um câmera-fone de três megapixels. 
 
Fanáticos por tecnologia e aficcionados por câmeras gostaram das lentes de zoom - o máximo em 
um câmera-fone -, mas outros consumidores não gostaram da espessura das lentes. Acima de 
tudo, os usuários mais jovens detestaram o teclado desajeitado, disposto em duas fileiras de seis 
teclas ao longo da parte de baixo da tela - o que foi feito para permitir que o telefone fosse 
pequeno o suficiente para caber no bolso. 
 
Então, quando chegou o momento de dar um upgrade no telefone, os designers da Samsung 
deram atenção às queixas. Seu sucessor, de cinco megapixels, traz lentes menores que 
possibilitaram um corpo mais fino, e sua tampa desliza, expondo uma tela maior mas deixando 
espaço para o layout tradicional, de três teclas por quatro fileiras. 
 
Conseguirá a Samsung permanecer no topo de seu jogo de design? Alguns céticos afirmam que a 
companhia ainda não possui o fôlego e a profundidade de design de uma Sony, ou a cultura de 
design enraizada da Apple Computer. "A Samsung melhorou, mas eu não vejo uma identidade em 
seu design que realmente fale aos consumidores", diz Jim Wicks, vice-presidente encarregado do 
design de celulares da Motorola. 
 
Mesmo assim, poucos negariam que a Samsung conseguiu injetar a importância do design em seu 
DNA corporativo. Nesta era de concorrência selvagem, isso poderá ser o que ela precisa para 
conseguir uma vantagem duradoura. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 06 dez. 2004, Especial, p. B9 


