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HONG KONG — Uma academia
de ginástica aqui tem a esperança
de que uma bateria de carro, algu-
mas esteiras e dúzias de freqüenta-
dores ajudem a amenizar os proble-
mas energéticos do mundo.

Rita Wong, 27 anos, está fazendo
sua parte. Numa noite recente, ves-
tida em spandex preto, ela pedalava
furiosamente uma
máquina elíptica na
academia California
Fitness. Enquanto
suava ao som de
Madonna, a energia
que ela criava era
transformada em
eletricidade e arma-
zenada numa bate-
ria que alimenta
algumas das luzes
da academia.

“É uma motiva-
ção muito boa”,
disse Wong, apon-
tando para a lâmpa-
da fluorescente sobre sua cabeça.
“Você pode ver-se queimando gor-
duras para acender aquela luz.”

Esse ciclo virtuoso é apenas um
de uma onda de projetos nas mar-
gens do movimento de energia reno-
vável que estão tentando, com
pequenas medidas, aproveitar a
energia do corpo humano.

Os experimentos vão de uma
pista de dança que gera eletricida-
de a partir das vibrações dos fre-
qüentadores a calçados que conver-
tem o movimento da caminhada em
energia. Um protótipo de calçado
pode gerar cerca de seis watts,
mais do que o suficiente para ali-

mentar um celular.
Como muitos desses projetos, o

sistema da California Fitness não
vai iluminar a silhueta de Hong
Kong nem mesmo alimentar o ar
condicionado da própria academia.
A rede enfileirou 13 máquinas em
uma de suas academias. Quando
todas estão em uso, a energia gera-
da chega a 300 watts, mais ou menos
o bastante para alimentar três tele-

visores de 27 polegadas, cinco lâm-
padas de 60 watts ou centenas de
iPods com vídeo. Se todas as máqui-
nas de exercício estiverem em uso
dez horas por dia, por um ano, a aca-
demia pode gerar o equivalente a
US$ 183 em eletricidade. Nesse
ritmo, ela levaria 82 anos para pagar
o investimento inicial de US$ 15.000.

Ainda assim, a empresa que con-
trola a rede, dos Estados Unidos,
está observando o experimento em
Hong Kong e diz que pode adotá-lo
em todas as suas academias no
mundo se o projeto for bem-sucedi-
do. Ela tem 3 milhões de clientes e
perto de 400 academias nos EUA.

A energia dos clientes ajuda a iluminar a academia.
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Academia transforma
suor em eletricidade

POR YUKARI IWATANI KANE

E PHRED DVORAK

THE WALL STREET JOURNAL

Howard Stringer está chateado.
Desde que se tornou o primeiro dire-
tor-presidente da Sony Corp. não nas-
cido no Japão, há quase dois anos, ele
tem sido acusado por empregados e
analistas financeiros japoneses de
estar desligado das operações cotidia-
nas da empresa, especialmente duran-
te duas grandes crises. Os investidores
nos Estados Unidos, enquanto isso, o
colocaram sob pressão constante para
corrigir mais rapidamente os proble-
mas da Sony. E ele recebia conselhos
conflitantes dos dois lados.

“Veja bem, nos EUA, me diziam
para cortar custos”, diz Stringer. “No
Japão, me diziam para não cortar cus-
tos. Dois mundos diferentes. Neste
país, não é fácil demitir as pessoas.
Nos EUA é.”

Numa série de entrevistas ao Wall
Street Journal ao fim de um ano
tumultuado para a Sony, Stringer disse
que equilibrou essas demandas confli-
tantes para extrair crescimento de 4%
na divisão de eletrônicos e superar as
estimativas de lucro em quatro trimes-
tres consecutivos. A ação da empresa
subiu 44% desde que ele assumiu, em
junho de 2005. Ele se irrita com as crí-
ticas, na maioria de japoneses, de que
vive num hotel quando está em Tóquio
e passa tempo demais em Nova York e
Londres para poder dirigir a empresa
eficientemente.

Stringer diz: “Se eu não estou diri-
gindo esta empresa, quem está?”

Consertar este ícone do mundo
empresarial japonês é um dos maiores
desafios para executivos da atualida-
de. O dilema de Stringer é que ele está
imprensado entre duas culturas e esti-
los de administração diferentes. Ele

diz que reconhece o risco de ficar para
trás em meio à rapidez estonteante
das mudanças no ramo dos eletrôni-
cos. Mas diz que também há o risco de
mover-se rapidamente demais.

“Não quero mudar a cultura da
Sony ao ponto de torná-la irreconhecí-
vel em relação à visão de seu funda-
dor”, diz. “Esse é o malabarismo que
tenho feito.”

Se ele pode fazê-lo com sucesso
ainda é uma pergunta sem resposta.
Para este executivo galês, a tarefa é
complicada pelo fato de ele ter de
navegar num oceano de obstáculos,
que vão de diretores não comunicati-
vos — um deles surpreendeu Stringer
dando más notícias numa reunião do
conselho — a conselhos de relações
públicas ruins. O risco para a Sony do
estilo de Stringer de administrar pela

persuasão é que a empresa pode ficar
ainda mais para trás em relação a
rivais mais ágeis e agressivos.
Stringer já teve de trocar de marcha
antes, quando adotou uma postura
mais decidida depois que sua aborda-
gem mais gradual emperrou.

Quando se tornou diretor-presiden-
te, Stringer começou a trabalhar com
cuidado. Ele sabia que, apesar de ter
uma marca conhecida mundialmente,
a Sony continuava uma empresa japo-
nesa tradicional, cheia de funcionários
vitalícios que desconfiavam de qual-
quer mudança. O Japão já se abrira à
idéia de ter administradores estrangei-
ros em suas empresas, com o notável
exemplo do franco-brasileiro Carlos
Ghosn na Nissan Motor Co., mas não
havia necessariamente abraçado o
estilo ocidental de administração.

Stringer, 65 anos, manteve a equipe
de diretores que herdou. Ele tentou
persuadir os gerentes a cooperar uns
com os outros e os motivou a pensar no
desenvolvimento de produtos de um
modo novo.

Os perigos inerentes a essa aborda-
gem surgiram rapidamente. Dois
grandes tropeços — o lançamento
atrasado do videogame PlayStation 3 e
o vexame com o recall de baterias —
mancharam os primeiros anos de
Stringer no comando. Em ambos os
casos, os gerentes tentaram resolver
os problemas do modo tradicional da
empresa: discretamente e sem infor-
mar os diretores.

No fim do ano passado, Stringer
montou uma equipe de diretores mais
ao seu gosto. A renovação incluiu a
remoção de Ken Kutaragi, um diretor
que não é comunicativo, de seu cargo
na chefia da divisão de videogame.
Stringer agora recebe todos os relató-
rios sobre problemas na produção —
“mais e-mails do que eu gostaria de
ler”, diz ele.

Em uma das entrevistas ao Wall
Street Journal, Stringer aconselhou
seus críticos a ter paciência, ressaltan-
do que sua reestruturação das opera-
ções americanas da Sony demorou
cinco anos para ser completada. “Você
não pode atravessar uma empresa
japonesa com uma marreta”, disse ele.

Em outra entrevista, conduzida
pouco depois da crise do recall das
baterias, a paciência de Stringer já se
estava esgotando. “Eu vou fazer o que
quero a partir de agora”, disse. “Não
vou seguir mais as sugestões de todo
mundo. Em alguns momentos tenho de
ser fiel a mim mesmo.”

Stringer diz que nada mudou em
seu estilo de administração. A visão
de que ele é um gerente que não põe

a mão na massa, diz, foi alimentada
por sua decisão de viver num hotel de
Tóquio. Ele diz que se arrepende
dessa decisão, mas também diz que é
“insana” a noção de que não estava
firmemente no controle. Ele diz que
sua resposta às crises não foi uma
mudança em sua disposição, mas a
antecipação de seus planos de longo
prazo. Ele acrescenta que seu histó-
rico foi prejudicado pela crise das
baterias, “que demorou demais por
estranhos motivos japoneses que não
quero passar o resto da minha vida
discutindo”.

Quando Stringer foi indicado para a
presidência executiva, a Sony estava em
mal estado, uma empresa construída
com engenharia de hardware que cam-
baleava na era do software. Durante
décadas, a Sony produziu o padrão de
boa qualidade para eletrônicos como
televisores e toca-fitas. Ela criava seus
produtos à moda antiga, primeiro
desenvolvendo o hardware e então,
quase como um adendo, acrescentando
o software que o fazia funcionar.

Um dos objetivos de Stringer era
encorajar os engenheiros de hardware
da Sony a tratar o software seriamen-
te quando desenvolvem produtos. Mas
a cultura da Sony celebra inovadores
orgulhosos que fazem o que querem.
Muitos ainda citam um conselho de
um veterano da empresa: se você tiver
o infortúnio de ficar sob o comando de
um chefe sem noção, não lhe conte as
novas idéias — simplesmente as exe-
cute.

Stringer diz agora que a experiên-
cia difícil dos últimos meses lhe deu
uma abertura para acelerar seus pró-
prios planos. “Toda crise cria oportu-
nidades”, diz.

— Kate Kelly colaborou 
neste artigo.

Presidente da Sony fica perdido entre dois mundos
Criticado pelos japoneses, pressionado por Wall Street, Howard Stringer tenta fortalecer seu comando

Howard Stringer e seu antecessor na presidência executiva da Sony, Nobuyuki
Idei, em Tóquio.
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Quando o presidente de uma empre-
sa reduz o próprio salário, isso é um
golpe publicitário ou um ato de bravura?

Steve Appleton tem uma perspectiva
privilegiada dessa questão. Ele é o pre-
sidente da fabricante americana de
semicondutores Micron. Em outubro de
2001, ele anunciou que estava reduzindo
a zero seu salário anual de US$ 800.000.
A Micron vinha sendo bastante prejudi-
cada pela crise no setor de chips e pre-
cisava fazer muitas demissões.
Appleton considerou que, em tempos
difíceis, uma boa liderança exigia que
ele compartilhasse o sofrimento.

Só quando a Micron voltasse à
lucratividade ele voltaria a ter seu
salário normal. Appleton não especifi-
cou um cronograma, mas achava-se
que a Micron enfrentava o período de
crise normal do setor, de seis a nove
meses. A previsão estava errada.

Nos dois anos seguintes, a Micron
acumulou mais de US$ 1 bilhão de pre-
juízos. Appleton e seus subordinados
arquitetavam um plano de recuperação
que envolvia a diversificação com uma
nova linha de chips. O progresso era
titubeante, pois os novos ganhos eram
prejudicados pelo prejuízo contínuo nos
chips de memória DRAM, a linha de
produtos tradicional da Micron.

Appleton ficou mais de dois anos
sem receber salário. Ele ganhou opções
de compra de ações da Micron, mas
elas estavam desvalorizadas e, com
isso, as opções não tinham nenhum
valor imediato. Então ele começou a
levantar dinheiro do único modo que
podia: vendeu sua casa de veraneio e
vários pequenos aviões que comprara
para recreação. E mandou a família
cortar os gastos no cartão de crédito.

Em dezembro de 2003, a Micron vol-
tou ao azul e Appleton retomou o seu
salário. Desde então, a empresa tem

dado lucro. Sua ação
está na casa dos US$
11, depois de chegar a
US$ 7 no início de 2003.
Appleton diz que a luta para
recolocar a Micron e a
sua própria renda de
volta aos trilhos fez
dele um chefe me-
lhor. “Eu estava al-
tamente motivado, e
as pessoas sabiam
disso”, lembra. “Precisávamos
desenvolver um novo produto,
e havia muita resistência.
Deste modo, fizemos a
mudança acontecer mais
rapidamente.”

Diane Doubleday,
especialista em remu-
neração de executivos
da consutoria de recursos
humanos Mercer, diz que um
corte de salário por parte
do chefe pode ajudar a
empresa a se recuperar.
“Os empregados são o principal
público para isso”, diz ela.

Mas os líderes só devem tomar essa
atitude se os membros do conselho esti-
verem de acordo. Appleton lembra de
algumas reclamações no conselho.
“Tive de assegurar a eles que não era o
prelúdio da minha demissão, que eu
estava otimista e que me comprometia
totalmente com a empresa”, lembra.

O sacrifício pessoal não ajudou
Walter Young. O ex-diretor-presidente
da construtora Champion Industries,
construtura de Auburn, em Michigan,
decidiu cortar em 20% seu salário depois
que a empresa passou por uma crise.
Como um veterano especialista em
recuperação de empresas, diz, isso
parecia uma coisa óbvia de se fazer. Ele
informou o conselho apenas depois de
ter cortado o salário, em vez de pedir a
aprovação. Os conselheiros não gosta-

ram de não ter sido consultados,
lembra. No ano seguinte, ele dei-

xou a Champion.
Cortar o próprio salário não é

um remédio garantido. David
Pottruck, ex-diretor-presidente da
corretora Charles Schwabb & Co.,
optou por um corte razoável em
2001 quando a firma começou a
diminuir sua força de trabalho
depois do colapso da bolha da
Internet. A Schwabb demo-
rou mais do que muitos
esperavam para recupe-

rar-se, e Pottruck foi
demitido em 2004.

Para o gesto dar
certo, ele tem de ser
cuidadosamente exe-
cutado. Alguns exe-
cutivos aprenderam

isso do jeito mais difí-
cil. Don Carty, ex-dire-

tor-presidente da
American Airlines, foi

aclamado por cortar seu
próprio salário no fim de

2001. Era parte de um plano de
reestruturação do setor aéreo. As coisas
azedaram no início de 2003, quando a
American, em dificuldades financeiras,
negociou com os sindicatos mais de US$
1 bilhão em demissões, cortes de salá-
rios e benefícios. O pacote foi por terra
quando a empresa revelou que havia
contribuído com US$ 41 milhões para os
planos de pensão de altos executivos,
incluindo Carty. Ele foi criticado por
isso e pediu demissão logo depois. 

Mesmo assim, alguns ainda acredi-
tam em cortar a própria carne. Eli
Harari, diretor-presidente da SanDisk,
optou mês passado por um corte de 20%
até que os negócios da fabricante de
memória melhorem. “É muito impor-
tante para todos os empregados ver
que o alto escalão administrativo com-
partilha do sofrimento deles”, explica.

Quando o chefe corta a própria carne
Abrir mão do salário pode ajudar um presidente a liderar reformas dolorosas
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