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O agente Smith, com seu terno negro, corre por uma rua da cidade. Ao ser derrubado por um 
golpe de kung fu - um acrobático pontapé de Trinity - a câmera se afasta, mostrando que a ação 
acontece dentro da gigantesca tela flutuante de uma TV Samsung. A tela gira, revelando que a TV 
tem apenas 7 centímetros de espessura. "É impossível escapar da TV Samsung de tela plana LCD, 
40 polegadas", entoa a voz do ator Laurence Fishburne. "Bem-vindo à nova dimensão." O 
anúncio, mostrado em cinemas americanos que exibem "Matrix: Reloaded", tem um elemento de 
verdade: quer você seja um consumidor na América, Europa ou Ásia, está ficando cada vez mais 
difícil escapar dos produtos Samsung Electronics. Vejamos o caso dos EUA. Basta percorrer os 
corredores das lojas de produtos eletrônicos Best Buy, e se vê por toda parte os elegantes 
modelos Samsung - TVs de alta definição, telefones, telas de plasma, aparelhos digitais de som e 
vídeo. E espere novos itens relacionados ao filme: a Samsung lançou um telefone sem fio igual ao 
usado por Keanu Reeves para transportar-se à distância. A Samsung ficará ainda mais visível na 
seqüência do filme programada para o terceiro trimestre, "Matrix: Revolutions". 
 
O "momento Matrix" da Samsung é o mais recente passo em sua nova versão como uma das 
marcas mais atraentes do mundo. Seu sucesso na atual avalanche de chips e engenhocas digitais 
está conquistando a admiração dos consumidores e assustando os rivais. E o sucesso é ainda mais 
notável se considerarmos que há apenas seis anos, a Samsung estava em péssima situação 
financeira, uma marca associada às TVs e microondas de fabricação barata, clones sem nenhuma 
originalidade. 
 
Agora, porém, a empresa está entrando numa nova dimensão. Seus produtos, repletos de 
recursos modernos, estão ganhando todos os prêmios de design. As pesquisas a mostram subindo 
a passos largos no reconhecimento de marca. A Samsung acredita que logo chegará seu momento 
de passar à frente da Sony como a marca mais valiosa no setor de eletrônica e a mais importante 
lançadora de novas modas digitais. "Acreditamos que podemos ser o número 1", diz Oh Dong Jin, 
diretor executivo da Samsung América. A concorrência está levando o desafio a sério. "Todas as 
semanas peço um relatório sobre o que a Samsung está fazendo", diz Kunitake Ando, presidente 
da Sony. 
 
Eis algumas medidas do progresso da Samsung: ela se tornou a maior fabricante de telefones 
celulares digitais com tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access). Embora ainda esteja atrás 
da número 2, a Motorola, em aparelhos vendidos, acaba de ultrapassá-la em termos de receitas 
globais. Há um ano, seria difícil encontrar uma TV Samsung de alta definição nos EUA. Agora a 
Samsung é a maior marca desse país em TVs com preço acima de US$ 3 mil - posição ocupada 
por muito tempo pela Sony e a Mitsubishi. No novo mercado para music players digitais, o Yepp, 
da Samsung, lançado há três anos, só fica atrás do Rio, da japonesa D&M Holdings, e do iPod, da 
Apple. A Samsung já ultrapassou a Micron, a Infineon e a Hynix em chips Dram (Dynamic 
Random-Access Memory), usados em todos os PCs, e começa a vencer a Intel no mercado de 
memória flash, utilizada em câmeras digitais, music players e telefones. Em 2002, com as 
empresas de tecnologia sofrendo com a economia em baixa, a Samsung conseguiu ganhar US$ 
5,9 bilhões em vendas de US$ 33,8 bilhões. 
 
Será que essa boa fase é duradoura? Pergunta séria, já que a Samsung está desafiando um dos 
dogmas básicos da Nova Economia. No mundo da alta tecnologia, assume-se que desenvolver 
software próprio e conteúdo patenteado gera margens mais altas e predominância mais longa 
sobre os concorrentes. Mas a Samsung recusa-se a entrar no negócio de software. A empresa 
está "casada" com o hardware e aposta que consegue prosperar. Em vez de terceirizar a 
produção, ela está investindo bilhões em novas e enormes fábricas. E em vez de se concentrar em 
algumas "competências centrais", a Samsung continua diversificada e integrada verticalmente: os 
chips e telas Samsung são embutidos em seus próprios produtos digitais. "Se abandonarmos a 
produção", diz o vice-chairman Yun Jong Yong, "perderemos nosso lugar".  



Entretanto, a história industrial das últimas duas décadas sugere que esse modelo não funciona 
no longo prazo. O perigo, como muitas firmas japonesas, americanas e européias aprenderam nos 
anos 1980 e 90, é que a Samsung deve continuar investindo pesado em pesquisa e 
desenvolvimento e em novas fábricas, dedicando-se a numerosas linhas de produtos. Em cinco 
anos, a Samsung já empatou US$ 19 bilhões em novas fábricas de chips. As concorrentes podem 
comprar tecnologias semelhantes de outros fornecedores, sem empatar capital nem se 
comprometer com acordos de longo prazo. E o mais importante: o ciclo de vida de muitos tipos de 
hardware é extremamente curto e sujeito a um implacável barateamento. Em cinco anos, o preço 
médio de um aparelho de TV caiu 30%; um DVD player hoje custa menos de um quarto do preço 
original. Os chineses continuam derrubando os preços, aproveitando-se de sua mão-de-obra 
baratíssima e seus talentos na engenharia. Mesmo os japoneses estão construindo suas próprias 
fábricas na China a fim de reduzir os custos. Não admira que a Samsung tenha saído do mercado 
de TVs de menos de 27 polegadas, de baixas margens de lucro. 
 
Diante desses perigos, ela precisa de um fluxo constante de sucessos, com lançamentos muito 
bem agendados, para continuar no topo. Até a Sony já tropeçou nessa corrida: hoje ela depende 
da PlayStation para sustentar-se no setor de produtos eletrônicos de consumo, que pelo visto já 
deixou para trás seus dias de glória. Outros famosos fabricantes de hardware, como Apple, 
Motorola ou Ericsson, já aprenderam duras lições sobre os perigos do hardware. 
 
Os investidores receberam um desagradável alerta quanto aos riscos que a Samsung está 
correndo quando a empresa anunciou seus resultados do primeiro trimestre. Num ambiente de 
intensa competição, a Samsung conseguiu o maior ganho em fatia de mercado de aparelhos 
telefônicos, aumentando de 9,3% para 10,5%. Mas precisou abaixar os preços para atingir essa 
marca, e os preços dos chips de memória também prejudicaram o desempenho. O resultado foi 
uma queda de 41% nos lucros do primeiro trimestre, baixando para US$ 942 milhões sobre 
vendas de US$ 8 bilhões. Os lucros do segundo trimestre podem cair ainda mais, segundo os 
analistas, prejudicados pelas vendas fracas na Coréia devido à baixa na economia, e na China e 
outros países asiáticos atingidos pela epidemia da Sars. Se os ganhos continuarem a cair, o 
prejuízo atingirá um enorme número de investidores no mundo todo. Os papéis da Samsung são 
os mais populares dos mercados emergentes, com US$ 41 bilhões em capitalização de mercado. 
Mais da metade das ações estão em mãos de estrangeiros. Nos últimos cinco anos, as ações 
subiram mais de dez vezes, batendo recentemente em US$ 273; mas com a preocupação pelos 
ganhos de 2003, já caíram do ponto alto que alcançaram neste ano. 
 
Os problemas são grandes, mas os pontos fortes da Samsung também. Ela está acostumada a 
grandes mudanças: quase a metade de seus lucros vêm de chips de memória, setor conhecido 
pelos seus altos e baixos. Mesmo no fraco primeiro trimestre, a Samsung ganhou mais do que 
qualquer outra empresa americana de tecnologia exceto Microsoft, IBM e Cisco. Já a Sony perdeu 
US$ 940 milhões nos primeiros três meses deste ano, e as fábricas de chips concorrentes, Micron, 
Infineon e Hynix, perderam em conjunto US$ 1,88 bilhões. No terreno dos telefones celulares, a 
Samsung manteve seu preço médio de venda em US$ 191, comparado com US$ 154 da Nokia e 
US$ 147 da Motorola, segundo a Technology Business Research. Não só isso - desde 1997, a 
dívida da Samsung baixou da insustentável quantia de US$ 10,8 bilhões para US$ 1,4 bilhão, 
deixando-a numa saudável situação financeira. Sua margem de lucro líquido subiu de 0,4% para 
12%. 
 
Quem lidera esse sucesso é o CEO Yun, que fez toda a sua carreira na empresa e assumiu o 
comando nos dias negros de 1997. Yun e seu chefe, o chairman Lee Kun Hee, do grupo Samsung, 
compreenderam bem que a passagem do setor de eletrônica de analógico para digital deixaria um 
vácuo na liderança do setor. "Na era analógica, era difícil para um recém-chegado alcançar os 
demais", diz Yun. "Mas, na era digital, se você tiver um atraso de dois meses, estará morto. O 
que vale é a velocidade e a inteligência, e os vencedores ainda não foram definidos." 
 



A estratégia da Samsung para vencer é básica, mas está sendo executada com uma feroz 
determinação, abrangendo todo esse vasto conglomerado. Para enxugar a empresa, Yun despediu 
24 mil funcionários e vendeu negócios não-centrais no valor de US$ 2 bilhões, logo que assumiu o 
comando. 
 
Os executivos da Samsung que já trabalharam para grandes concorrentes afirmam que têm de 
passar por muito menos níveis de burocracia para conseguir aprovação para novos produtos, 
orçamentos e planos de marketing, podendo assim aproveitar muito melhor as oportunidades. 
Numa fala recente, o chairman da Sony, Nobuyuki Idei, notou a "agressiva reestruturação" da 
Samsung, declarando: "Para sobreviver como empresa global, nós também precisamos mudar".  
 
Outro fator importante: a Samsung obriga as suas próprias divisões a competir com empresas de 
fora para obter as melhores soluções. No setor de telas de cristal líquido, ela compra metade de 
seus filtros de cor da japonesa Sumitomo Chemical, e a outra metade de vários fornecedores 
internacionais, colocando assim as duas equipes em competição. "Eles realmente obrigam esses 
departamentos a competir", diz o presidente a Sumitomo, Hiromasa Yonekura. 
 
O próximo passo é procurar ao máximo fazer produtos específicos, sob encomenda. Até nos chips 
de memória, o produto mais barato do setor, a Samsung consegue preços 17% acima da média. 
O motivo é que 60% deles são feitos sob encomenda para produtos específicos, como os 
servidores Dell, os consoles Xbox, da Microsoft, e até mesmo os celulares da Nokia. "A Samsung é 
uma das poucas empresas que conseguem unir a perícia técnica e a experiência com os 
consumidores e transformá-las em produtos de sucesso", diz Will Poole, vice-presidente-sênior da 
Windows Client Business, da Microsoft, que trabalha com a coreana.  
 
O ingrediente final é a velocidade. A Samsung afirma que hoje leva uma média de cinco meses 
desde o conceito inicial de um novo produto até seu lançamento; em comparação, seis anos atrás 
o prazo era de 14 meses. Em abril, depois que a Samsung convenceu a T-Mobile, carrier alemã-
americana de celulares, a colocar no mercado um novo telefone-câmera, logo reuniu 80 designers 
e engenheiros. Em quatro meses, a equipe aprontou o protótipo do V205, modelo com uma lente 
inovadora que gira 270 graus e é capaz de transmitir fotos por comunicação sem fio. Em seguida, 
despachou 30 engenheiros para Seattle para testar o telefone em campo, nos servidores e nas 
redes da T-Mobile. Em novembro os novos telefones já estavam saindo das linhas de montagem 
da fábrica coreana. Desde então a Samsung vende mensalmente 300 mil unidades do V205, a 
US$ 350 cada uma. Park Sang Jin, vice-presidente executivo de comunicações móveis, estima que 
esse prazo de lançamento é a metade do que exigiriam as concorrentes japonesas.  
 
A Samsung também pode usar a Coréia do Sul como mercado de testes. Cerca de 70% dos 
domicílios do país têm internet banda larga. 20% da população compra um novo telefone celular a 
cada sete meses. A Samsung já vende um fone na Coréia que permite ao usuário baixar e assistir 
até 30 minutos de vídeo, assim como ver TV ao vivo, mediante uma taxa mensal fixa. Ela também 
está vendendo mensalmente na Coréia 100 mil telefones com vídeo-on-demand, a US$ 583 cada 
um. No terceiro trimestre, a Verizon pretende introduzir esses aparelhos em três cidades 
americanas. 
 
Só neste ano, a Samsung lançará 95 novos produtos nos EUA, inclusive 42 novas TVs. A Motorola 
pretende lançar 10 novos modelos de celular, diz o analista Chris Foster, da Technology Business 
Research; a Samsung, por sua vez, lançará 20. A Nokia também é mestra em novos modelos, 
mas a maioria se baseia em duas ou três plataformas, ou seja, concepções básicas. Em contraste, 
os 130 modelos que a Samsung vai colocar no mercado global este ano baseiam-se em nada 
menos de 78 plataformas. Enquanto a Motorola modifica completamente sua linha de produtos a 
cada 12 a 18 meses, diz Foster, a Samsung renova seu catálogo a cada nove meses. Ela já 
introduziu os primeiros telefones ativados por voz, outros com MP3 players, e ainda telefones com 
câmera digital que enviam fotos.  
 



A Samsung vem exibindo a mesma rapidez em TVs digitais. Tornou-se a primeira a lançar no 
mercado as TVs de projeção usando novos chips da Texas Instruments, que contém 1,3 milhão de 
microespelhos, que vibram à alta velocidade, criando uma imagem mais nítida. 
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