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 Que virada! 
A Samsung Electronics Co. tornou-se a maior empresa de eletrônicos da Ásia em valor 
de mercado. Isso é um grande salto em relação a cinco anos atrás, quando, durante o 
pior da crise financeira do Sudeste Asiático, executivos da endividada empresa sul-
coreana pensaram que a própria sobrevivência dela estava ameaçada. Em vez de 
implodir como muitas de suas conterrâneas, a Samsung rapidamente reformulou sua 
estratégia e suas operações e saiu-se mais enxuta e mais forte. 
 
Como foi que a empresa se recuperou tão rapidamente? A Samsung descartou muitos 
dos métodos tradicionais de fazer negócio na Ásia e se concentrou mais na 
lucratividade, num rápido tempo de execução para projetos e em custos trabalhistas 
mais baixos. Central para tudo isso foi buscar lugares mais baratos, como a China, 
para suas fábricas. Além disso, a empresa deu uma ênfase à inovação tecnológica que 
tornou os produtos Samsung bons de venda em todo o mundo. 
 
A recuperação espetacular da Samsung desde que se viu à beira da morte exemplifica 
a rápida ascensão da Coréia do Sul no cenário econômico mundial, à medida que 
empresas passaram de anônimas fornecedoras de peças para outras fabricantes, ou de 
alternativas baratas para produtos japoneses, a multinacionais cujas marcas impõem 
cada vez mais respeito. A Samsung, por sua vez, conseguiu enfrentar fabricantes 
japonesas e começou a superar todas elas em vendas numa gama de produtos, entre 
eles muitos eletrônicos, telefones celulares com tecnologia de ponta e semicondutores. 
 
Como muitas outras empresas asiáticas, a Samsung primeiro adotou uma abordagem 
que enfatizava volume e conquista de mercado em vez de lucratividade. Mas, durante 
a crise financeira da Ásia em 1997 e 1998, esse modelo de negócios levou à queda de 
muitas corporações. Endividadas empresas coreanas esperavam que pudessem 
renovar empréstimos bancários indefinidamente e deram pouca importância a de fato 
pagar as dívidas. Enquanto isso, investidores ficaram atônitos com até que ponto uma 
unidade mais rentável de uma empresa subsidiava divisões menos rentáveis. 
 
Os investidores deram para trás, a cotação das ações começou a desabar. Além disso, 
os bancos se tornaram cada vez mais relutantes em oferecer novos empréstimos. 
Como resultado disso, o maior conglomerado sul-coreano, o Daewoo Group, afundou 
sob uma montanha de dívida. 
 
Para evitar um destino similar, a Samsung agiu rapidamente para melhorar suas 
finanças e operações. Ela cortou custos demitindo enormes quantidades de pessoal. 
Ela descartou seu rígido sistema de tempo de serviço a favor de um sistema baseado 
em mérito para promoções. A empresa introduziu um relacionamento mais distanciado 
entre suas unidades, de modo que elas passassem a lidar umas com as outras como 
lidavam com empresas externas ao grupo. A Samsung cortejou investidores e 
melhorou a transparência de seu desempenho financeiro. 
 
A empresa também deu nova ênfase à flexibilidade, o que hoje permite que bens 
eletrônicos de consumo passem da fase de projeto às prateleiras das lojas dentro de 
seis meses, cortando vários meses do tempo de desenvolvimento. Isso é menos da 
metade do tempo que a japonesa Matsushita Electric Industrial Co., dona da marca 
Panasonic, leva para fazê-lo, de acordo com pessoas da Matsushita. 



Outra mudança foi iniciar um braço de capital de risco, com representantes de 
Cingapura aos EUA, para ajudar a Samsung a adotar as tecnologias mais avançadas. 
Embora muitas empresas asiáticas hoje façam o mesmo, a Samsung esteve entre as 
primeiras e mais sérias a focar-se em inovação. 
 
E tornar-se inovadora foi exatamente o que a empresa fez. "A Samsung é hoje o que a 
Sony foi no passado", o referencial de excelência na criação e comercialização de 
coisas que as pessoas querem ter, diz Tae Hea Nahm, um coreano que é um dos 
sócios fundadores da Storm Ventures, uma firma de capital de risco que se especializa 
em comunicação, com sede em Palo Alto, na Califórnia. 
 
Em julho, telefones com câmeras digitais embutidas representaram metade de todas 
as vendas de celulares na Coréia do Sul e 60% do total veio da Samsung, de acordo 
com pesquisa de Christian Dinwoodie, um analista da corretora coreana da UBS AG. 
Mesmo na Europa, a Samsung está tomando mercado de concorrentes como Nokia 
Corp., Siemens AG e Motorola Inc. 
 
O lucro líquido da Samsung mais que dobrou ano passado para 7,05 trilhões de wons 
(US$ 5,86 bilhões). Na primeira metade deste ano, com a demanda interna na Coréia 
um tanto reprimida, o lucro totalizou 2,5 trilhões de wons. 
 
Para a Samsung e empresas coreanas como um todo crescerem e permanecerem 
competitivas, elas precisam buscar além da Coréia fabricação mais barata e vendas 
maiores. 
 
É certo que a Samsung tem muitas vantagens em casa. Para empresas sul-coreanas, o 
custo de levantar capital — um misto de financiamento por dívida e emissão de ações 
— está entre os mais baixos da Ásia, segundo pesquisa da unidade em Hong Kong do 
HSBC PLC. Além disso, as empresas coreanas são ajudadas por um leal mercado 
interno, mesmo depois do desmantelamento de barreiras formais e informais que 
impediam fabricantes estrangeiras de penetrar o mercado coreano. Por fim, o governo 
apóia os esforços de pesquisa e desenvolvimento do setor privado. 
 
Ainda assim, o mercado interno é bem menor do que o mercado japonês, enquanto os 
custos com mão-de-obra estão rapidamente se aproximando dos níveis japoneses. 
Então, ambiciosas empresas coreanas como a Samsung precisam olhar para fora para 
continuar competitivas. 
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