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e oo GALES
WALKMAN
A Sony cochilou durante o início da Era Digital.
Agora SIR HOWARD STRINGER e sua equipe poliglota estão
tentando fazer a empresa acordar. Por Marc Gunther

um certo dia de julho de 2005, dois homens
nus entraram numa fonte de águas térmicas
em Hakone, um vilarejo turístico no Japão
conhecido por seu lindo lago e pela vista para
o Monte Fuji. Um deles era um pálido senhor
de 63 anos, cabelos crespos,
cidadão americano nascido no
País de Gales, alguns quilos

acima do peso para o seu l,90m. de altura. O
outro, um engenheiro japonês de 58 anos de
idade, de cabelos escuros e calvo. Os dois
haviam acabado de se encontrar pela pri-
meira vez e precisavam conhecer-se melhor
e rapidamente, então programaram um fim
de semana no campo, aproveitando cami-
nhadas na floresta, passeio de barco e um
concerto para piano. Eles tinham uma gran-
de tarefa pela frente - a tarefa de recuperar
a Sony, a encrencada gigante do ramo de
eletrônica que chegou a ser o símbolo da re-
cuperação do Japão pós-guerra.

Desde então, o improvável par formado
por sir Howard Stringer e dr. Ryoji Chuba-
chi tem abalado a própria estrutura da Sony
- cortando custos, vendendo ativos e revi-
rando velhos costumes. A empresa que sur-
giu dos escombros da Tóquio bombardeada
e encantou consumidores no mundo inteiro

com o walkman, o televisor Trinitron, o CD e o PlayStation,
precisava de uma chacoalhada. O negócio central da Sony na
área de eletrônicos perdeu dinheiro nos últimos três anos.
Muitos de seus produtos careciam de charme. Reconhecida
no passado pela inovação, a Sony tornou-se uma empresa

analógica num mundo digital. Conseqüente-
mente, a Sony está sendo atacada pela Micro-
soft, Samsung, Apple, Sharp, Nokia, Canon e
Dell, apenas para citar algumas concorren-
tes. Sir Howard, presidente do conselho e
CEO, e dr. Chubachi, presidente, estão fa-
zendo todo o possível para injetar um espíri-
to de disputa em uma empresa num país dis-
tante e que, no passado, foi um pouco boa de-
mais. "Sabemos que a Sony é uma empresa
boa, justa e inteligente", disse Stringer a mil
executivos da empresa logo após assumi-la
no ano passado. "Mas será ela uma empresa
valente? É hora de descobrirmos".

Stringer e Chubachi começaram a refor-
mulação atacando as despesas num lugar
que tinha o hábito de manter indefinida-
mente executivos e negócios. O Aibo, um
adorável cão robô de estimação, foi sacrifi-
cado. A linha Qualia de produtos eletrônicos
de butíque que incluía uma câmera digital
de US$ 4 mil e um televisor de 70 polegadas
custando US$ 13 mil foi fechada. A dupla eli-
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minou 5,7 mil cargos e fechou nove fábricas. Eles vende-
ram US$ 705 milhões em ativos. Você provavelmente não
sabia que a Sony mantinha uma cadeia de 1.220 salões de
cosméticos e 18 filiais japonesas da cadeia de restaurantes
Maxim's, de Paris. Todos eles se foram. Também se foi um
grupo de executivos com idades na faixa de 60, 70 e 80
anos, que, após terem se aposentado em cargos de alta ge-
rência, receberam títulos de "conselheiros", uma tradição
estabelecida pelos fundadores da Sony. "Isso foi muito sim-
bólico", afirma Hideki (Dick) Komiyama, executivo da
Sony e importante aliado de Stringer. Cada um dos 45 con-
selheiros tinha uma secretária, carro e motorista e, pior de
tudo, a capacidade de interferir no processo decisório e an-
tecipar decisões de pessoas realmente na ativa. Não mais.

Tais cortes de custos nunca são agradáveis, mas também
não são tão difíceis assim. Mais difícil e muito mais importan-
te é a tarefa que atualmente ocupa Stringer: transformar
um tradicional fabricante de produtos isolados em uma ágil
criadora digital de softwares, serviços de conteúdo e apare-
lhos. "Menus", explica Stringer, "substituíram os botões".
Resumindo, é por isso que o iPod da Apple, que integra
hardware, música e uma plataforma da internet, faz o walk-
man da Sony parecer uma cansada relíquia da década de 70.

MODERNIZAR A SONY demandará uma rev-
olução cultural. Sir Howard precisa romper barreiras
entre as unidades de negócios teimosamente indepen-
dentes para que as pessoas - e produtos - se comuni-
quem entre si. Stringer terá que abalar o sistema cons-
truído em torno do tempo de serviço e empregos para a
vida toda, para dar mais oportunidade aos jovens (a
Sony emprega cerca de 158 mil funcionários). Ele preci-
sa fazer os desenvolvedores de produtos prestarem mais
atenção aos consumidores. Ele também precisa fazer
com que toda a empresa tenha foco no retorno aos acio-
nistas. "Nos negócios no Japão, a harmonia tem sido
mais importante que a rentabilidade", aponta Stringer.
"Nos últimos cinco anos, poderíamos ter reuniões intei-
ras sem que fossem discutidos os preços das ações."

Este trabalho de recuperação não será rápido. Logo
após tornar-se CEO, Stringer leu um livro escrito por
Jack Welch contando como fez para revitalizar a GE na
década de 80; e outro de Louis Gerstner sobre como ele
havia feito o mesmo na IBM nos anos 90. Stringer ficou
tão impressionado com o livro de Gerstner que tomou um
avião até a Flórida para contratá-lo. "Risquei a palavra
'IBM' e a substituí por 'Sony', e o livro continuou ótimo",
Stringer contou a Gerstner. "Você tem que me ajudar".
Desde então, Gerstner tornou-se o mentor de Stringer,
encorajando-o a ser ousado. Quando a linha Bravia de te-
levisores LCD da Sony tornou-se líder de mercado neste
semestre, Stringer ficou extasiado. A empresa havia de-
morado para lançar aparelhos de tela plana. "Atropela-
mos todo mundo", orgulha-se Stringer. "Existe tanta afei-
ção pela marca, especialmente nos EUA, que a maioria
esperou para ver o que a Sony lançaria." Gerstner viu as
coisas de forma diferente. Sucesso fácil demais somente
deixará mais difícil o processo de transformar a Sony, ele
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alertou a Stringer. "Os problemas da Sony vão além dos
problemas de curto prazo", contou Gerstner à FORTU-
NE. "As questões culturais, como as que encontrei na
IBM, são as mais fundamentais e as mais difíceis."

"É preciso encontrar uma forma de casar os valores
japoneses de negócios, que são admiráveis, com as pres-
sões competitivas que os forçam a ser diferentes", ex-
plica sir Howard. "A forma de como lidar e orquestrar
esse compromisso é um ponto crítico. É algo que sinto
todos os dias. Eu não posso chegar aqui e jogar a crian-
ça fora junto com água do banho, pelos interesses da
cultura americana. Nem quero fazê-lo."

Por que Howard Stringer? Ele não fala japonês. Não é
engenheiro. Até pouco tempo atrás não sabia muito so-
bre eletrônica e menos ainda sobre software. Passou a
maior parte de sua carreira em jornalismo e entreteni-
mento, e fracassou na primeira vez em que se aventurou
no mundo da tecnologia. A verdade é que a Sony não pre-
cisa de outro engenheiro. Precisa de um líder. Ninguém
realmente comandou a empresa nos últimos anos. Nobu-
yuki Idei, o último CEO, anunciou planos de reestrutura-
ção em 1999 e novamente em 2003, porém nenhum dos
dois planos foi ousado o bastante para realmente mudar
os negócios. Enquanto isso, duas grandes tendências do-
minaram a Sony. A mercantilização foi uma. Tão logo a
Sony lança um novo produto, versões baratas são feitas
na China. Passe na Bic Camera, um gigantesco varejis-
ta no centro de Tóquio, e o problema fica evidente: são
oito andares abarrotados de produtos eletrônicos que
variam de televisores de tela grande a minúsculos celu-
lares que exibem vídeos. Marcas sem nome estão por to-
da parte. Aparelhos de DVD são vendidos por US$ 25 -
e isso é menos que muitos discos de DVD.

O crescimento da mídia digital pegou a Sony no con-
trapé. A empresa fabrica mais de mil produtos - televi-
sores, câmeras digitais, filmadoras, laptops, PlaySta-
tions, aparelhos portáteis de música, videocassetes, apa-
relhos de DVD, estéreos e até babás eletrônicas. Alguns
desses produtos podem interconectar-se, mas outros
não. Rob Wiesenthal, assessor de Stringer encarregado
de estratégias, diz: "Tenho 35 aparelhos da Sony em
casa. E 35 carregadores de bateria. Basta dizer isso."

UMA DAS PRIORIDADES   de     Stringer    é romp-  
per os silos que isolam as unidades de negócios. E uma ta-
refa delicada. Alguns desses silos, sendo o mais famoso o
grupo liderado por Ken Kutaragi, o criador do PlayStation,
tem tido enorme sucesso porque opera independentemente
da matriz da Sony. Outros perderam dinheiro criando pro-
dutos que competiam entre si. À certa altura, três unidades
de negócios trabalhavam no desenvolvimento de seus pró-
prios aparelhos de música. E mais: as discussões de Strin-
ger sobre os silos perdiam-se na tradução, porque a maioria
das pessoas do Japão jamais viu um. Um intérprete tradu-
ziu a palavra como "pote polvo", significando que, uma vez
dentro, é impossível escapar de seus tentáculos.

A era digital não foi boa para a Sony. No ano fiscal de
2006, que terminou em 31 de março, a Sony faturou US$
63,8 bilhões, deixando apenas US$ 1,6 bilhão de lucro
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operacional. O setor de produtos eletrônicos, responsá-
vel por 64% do faturamento, perdeu US$ 264 milhões.
Enquanto os negócios de música, jogos e cinema são ren-
táveis, a maior parte do lucro operacional veio da divisão
de serviços financeiros, que incluem uma seguradora e
um banco. Essas empresas devem ser desmembradas
em alguns anos. "É difícil manter o preço das ações com
base no segmento financeiro", explica E. Katayama, ana-
lista em Tóquio da empresa Nomura Securities. Atual-
mente o valor de mercado da Sony, de US$ 45 bilhões, é
menor que o da Samsung (US$ 98 bilhões), da Apple
(US$ 54 bilhões), e da Matsushita (US$ 53 bilhões).

O CONSELHO DA SONY recorreu a Stringer
na primavera passada porque precisava agitar as coisas. Sir
Howard havia reestruturado as operações da Sony nos
EUA, as quais ele havia dirigido desde 1997. Ele conseguiu
reduzir os custos em US$ 700 milhões e persuadiu as divi-
sões de entretenimento, eletrônicos e jogos a trabalharem
juntas. Quando a Sony lançou o PlayStationPortable nos
EUA, no ano passado, o primeiro milhão de aparelhos tra-
zia um Universal Media Disk do filme Spider-Man 2 lança-
do pela Sony Pictures Enteitainment, para enfatizar a idéia
de que o console do jogo podia também ser usado para as-
sistir a vídeos. Stringer encorajou promoções conjuntas
(como a inclusão de produtos) sempre que possível. No fil-
me Casino Royale, de James Bond, a ser lançado em breve,
Stringer conta que o Agente 007 "carregará tantos produ-
tos da Sony que nem sequer conseguirá ficar de pé".

Quanto ao temperamento, Stringer traz pouca semelhan-
ça com CEOs como Welch ou Gerstner. "Eu gostaria de al-
gum dia intimidar alguém", comenta, "mas não me parece

muito provável". As suas armas prediletas são seu charme
britânico, seu senso de humor autodepreciativo e o genuíno
prazer que aparenta obter observando o sucesso de outros.

Colocar jogadores jovens em posições importantes na
Sony é fundamental para a agenda de reformas de Strin-
ger. Mas não é fácil. Historicamente, o pessoal da Sony es-
perou muito tempo para chegar a cargos elevados. Quan-
do Stringer ofereceu uma promoção a um executivo, ele
hesitou dizendo: "Mas estou apenas com 48 anos." Strin-
ger foi pego de surpresa. "Você jamais ouviria isso no
Google", diz ele. O problema é que a Sony "tem muitas
pessoas na faixa dos 50 anos que não são incompetentes,
porém são pessoas analógicas num mundo digital", expli-
ca Stringer. "Estou tentando descobrir como resolver
essa questão. Não é algo que deve ser feito com frieza."

Não é de estranhar que Stringer e sua mensagem se-
jam mais facilmente aceitos nos escalões gerenciais in-
termediários do que no topo da hierarquia. "A Sony é
como um avião", ele explica. "A classe econômica é uni-
da. A classe executiva está se unindo. É com a primeira
classe que tenho problemas."

Stringer trouxe uma equipe de ajudantes do ocidente
para promover mudanças. Essa equipe inclui Wiesen-
thal, um confiável negociador; a conselheira-geral Nico-
le Seligman, uma das poucas mulheres no alto escalão
da empresa; Tim Schaaff, um engenheiro de software
que veio da Apple, para centralizar o jeito e a aparência
dos produtos Sony; e Andrew House, um britânico
fluente em japonês para ser o primeiro diretor global de
marketing da Sony. As pesquisas da Sony sugerem que,
enquanto a marca ainda representa a imagem de quali-
dade, segurança e confiabilidade, ela está ficando para
trás quanto à inovação e ao estilo, principalmente entre
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os jovens "digerati" (termo usado para descrever pes-
soas ligadas ao mundo cyber/digital; a expressão é for-
mada pelas palavras "digital" e "literati"). Os próprios
"digerati" são mais duros. Randy Giusto, vice-presidente
do grupo de mobilidade, computação e mercados consumi-
dores da empresa de pesquisa de tecnologia IDC, diz: "A
Sony costumava ser como a Apple. Tinha leais seguidores.
Mas isso foi afetado nos últimos anos. A empresa não foi ca-
paz de juntar as peças do quebra-cabeça de ser dona da
Sony Pictures, da Sony Electronics e da Sony Games."

A divisão de eletrôni-
cos da Sony tem tido
seus próprios problemas
de relacionamento com
consumidores. "Temos
uma grande equipe de
engenheiros talentosos,
mas há momentos em
que eles perdem de vista
o cliente, em seus esfor-
ços ardentes e devotados
para desenvolver gran-
des produtos", observa
Chubachi. No passado,
projetistas e engenhei-
ros eram desencorajados
a falar com clientes. Des-
ta forma, evitariam
idéias preconcebidas e
estariam livres para in-
ventar coisas fantásti-
cas. Todavia, o resultado
foram produtos como a câmera digital DSC-T7 da Sony,
cuja tecnologia fez dela a câmera mais fina do mundo. Os
clientes não ligaram muito. Eles queriam tecnologia para
eliminar imagens fora de foco e tirar fotos melhores com
baixa luminosidade. Seis meses mais tarde a Sony lançou o
modelo DSC-T9, que atendia a essas exigências. "O desem-
penho das vendas está muito melhor", conta Chubachi.
Stringer e Chubachi também querem que a Sony mante-
nha o foco em "produtos campeões". Alguns já estão nessa
categoria. A linha Bravia de televisores de tela plana tem
recebido rasgados elogios, assim como os aparelhos de re-
troprojeção SXRD. As câmeras digitais da Sony têm apa-
recido em primeiro ou segundo lugar na participação de
mercado nos EUA nos últimos trimestres, e suas fílmado-
ras também estão indo bem. A associação Sony Ericsson,
que fabrica telefones com câmera e telefones walkman,
vendeu 51 milhões de aparelhos no ano passado.

VÁRIOS PRODUTOS NOVOS                                                                                                                                                                                                    
mado Stringer. A Sony está prestes a lançar um livro ele-
trônico chamado Sony Reader, que pode conter dezenas de
livros, documentos pessoais e conteúdo da internet. Ao
contrário dos e-books anteriores, a tela do aparelho da
Sony é de alta resolução e pode ser lida mesmo com a inci-
dência direta de luz solar. Outro aparelho denominado Lo-
cationFree pode levar programas ou filmes da tv ou do
aparelho de DVD de casa para qualquer conexão de banda

larga da internet, para assistir a eles em um computador
pessoal ou num PlayStationPortable. Contudo, a principal
prioridade da Sony é o lançamento do formato Blu-ray de
DVD e o PlayStation 3. "Sem dúvida, o produto mais im-
portante deste ano será o PS3", afirma Ross Rubin, analis-
ta para a indústria de eletrônicos do NPD Group, uma em-
presa de pesquisa de mercado. "Este produto tem sido um
grande gerador de receitas e lucros." O lançamento do Blu-
ray deverá testar a força da Sony United - Stringer jogou
o peso dos filmes, músicas, eletrônicos e jogos da Sony no

Blu-ray. A Sony e a
MGM - uma empresa da
qual a Sony adquiriu
uma participação no ano
passado - possuem a
maior biblioteca de fil-
mes em cores de Holly-
wood, garantindo assim
um estoque de conteúdo
em alta definição para os
aparelhos Blu-ray.

Em 24 de maio, em Tó-
quio, Stringer falou a 1,2
mil executivos da Sony
sobre o seu primeiro ano
no cargo. "O ano passado
foi gasto consertando
aquilo que estava que-
brado", ele disse. "Este
ano nós nos concentrare-
mos em construir o futu-
ro." Ele falou sobre o

Blu-ray e o PS3, obviamente, e sobre uma arrancada para
um "crescimento vigoroso" nos países do BRIC - Brasil,
Rússia, índia e China. Ele falou sobre demolir os silos, como
sempre, e dar oportunidades a pessoas talentosas.

Contudo, Stringer estabeleceu a prioridade mais im-
portante da empresa como sendo "conquistar o softwa-
re". O hardware da Sony não tem igual, ele afirmou, as-
sim como seus filmes e músicas. Mas isso não é o sufi-
ciente nesta era de conectividade em rede. "Temos que
admitir que nossas capacidades permanecem bastante
modestas." Levará anos, ele afirma, para tornar a Sony
uma empresa de software de nível mundial. "Mas nós
venceremos", ele concluiu, "porque assim deve ser".

Foi um ano difícil para sir Howard. Ele passou mais
de 500 horas no ar, numa ponte aérea entre Nova York,
Los Angeles e Tóquio, onde passa de oito a dez dias por
mês. Ele levou sua campanha de reforma da Sony para
sedes em Berlim, Xangai, Pequim e Mumbai. Apenas
ocasionalmente ele consegue encontrar o caminho para
casa na pequena cidade próxima a Londres onde vivem
sua esposa e seus dois filhos. "Não vejo muito minha fa-
mília", contou, um pouco triste, em uma reunião com fun-
cionários da Sony. "Minha família são vocês."
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