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Em fevereiro, depois de uma longa batalha de vida ou morte com o formato Blu-ray para 
definir o padrão de aparelhos de DVD de alta definição, o diretor-presidente da Toshiba Corp., 
Atsutoshi Nishida, abandonou seu formato HD DVD. A decisão surpreendeu analistas. As 
empresas japonesas tendem a buscar soluções menos radicais, numa tentativa de preservar o 
orgulho corporativo, e a expectativa era de que a Toshiba iria eliminar o formato aos poucos e 
sem alarde. 
 
A derrota é um golpe para a Toshiba, um vasto conglomerado de eletrônicos que faz 
semicondutores, eletrodomésticos e reatores nucleares. A companhia via o HD DVD como uma 
maneira de aumentar sua presença em eletrônicos de consumo, área na qual não é muito 
grande. 
 
Nishida, que estudou filosofia política alemã e entrou para a Toshiba por uma afiliada no Irã, é 
um tipo de administrador diferente para a gigante de tecnologia, que sempre escolheu 
engenheiros. Ele falou com o Wall Street Journal em seu gabinete sobre como tomou a 
decisão, seu estilo de gestão e como a Toshiba pretende continuar atuando em eletrônicos de 
consumo. Abaixo, alguns trechos: 
 
WSJ: Quando o sr. começou a pensar em sair do negócio de HD DVD? 
 
Nishida: Quando a Warner (o estúdio Warner Bros., da Time Warner Inc.) anunciou seu apoio 
para o Blu-ray em 4 de janeiro. Levamos um tempinho para chegar à decisão final, assim 
pudemos dar às pessoas a chance de expressar suas opiniões e pudemos considerar todas as 
implicações e conseqüências de sair, como de que maneira isso afetaria os consumidores e a 
empresa. 
 
 
WSJ: A maioria dos observadores da indústria esperava que a guerra dos formatos fosse durar 
mais. Por que o sr. decidiu abandoná-la tão rapidamente? 
 
Nishida: Não acho que tínhamos nenhuma chance depois que a Warner nos abandonou, 
porque isso significava que o HD DVD teria só 20% ou 30% da oferta de títulos (em DVD de 
última geração). No mundo dos negócios, é preciso calcular riscos. Mas também é importante 
mudar de marcha logo se você acha que sua decisão foi errada. Estávamos fazendo isso para 
vencer, e se não fosse para vencer, então tínhamos de sair, especialmente porque os 
consumidores já estavam querendo um padrão único. 
 
WSJ: A derrota na guerra de formatos não é um golpe para a estratégia de crescimento da 
Toshiba? 
 
Nishida: Essa era só uma das avenidas de crescimento. Uma entre 45 unidades estratégicas 
de negócios que temos. Isso só quer dizer que agora temos 44. 
 
WSJ: Vocês anunciaram a construção de duas novas fábricas de semicondutores quando 
anunciaram a decisão de sair do HD DVD. Vão se concentrar mais em chips no lugar do HD 
DVD? 
 
Nishida: Não, o momento do anúncio foi mais uma coincidência. Os planos para as fábricas já 
estavam em andamento e eu já havia dito publicamente que iria anunciar algo no fim de 
fevereiro ou março. Quandoa Warner tomou sua decisão inesperada e mudou a situação para 
os negócios de HD DVD, passou a fazer sentido para nós fazer tudo junto em vez de ter duas 
reuniões separadas do conselho. 
 
WSJ: Vocês vão sair do negócio de eletrônicos de consumo agora que perderam a guerra dos 
formatos? 
 



Nishida: Não, vamos continuar a vender aparelhos de DVD comuns e ainda temos TVs e 
microcomputadores. 
 
WSJ: Ter só DVDs comuns não é uma desvantagem? 
 
Nishida: O que as pessoas não percebem é que os estúdios de Hollywood não vão lançar 
títulos só em Blu-ray, mas também para DVDs comuns, e o número de aparelhos da atual 
geração por aí é muito maior. Se você assiste a DVDs comuns em nossos aparelhos, as 
imagens são de alta qualidade porque (nossos aparelhos) têm um uma função de "conversão 
para melhor". E vamos melhorar isso ainda mais, de modo que os consumidores não 
conseguirão notar a diferença em relação a imagens de alta definição. E, ainda, os aparelhos 
seriam bem mais baratos que os de Blu-ray. Os toca-DVDs de próxima geração estão numa 
posição bem mais fraca do que quando os aparelhos de DVD comum foram lançados. 
 
WSJ: Como fazer a divisão de eletrônicos de consumo crescer agora? 
 
Nishida: Sem um toca-DVD de próxima geração, os computadores se tornam uma parte ainda 
mais importante de nossa estratégia. Não podíamos conectar computadores e televisões 
antigamente, mas agora há uma tecnologia que nos permite isso.  
 
Hoje é um fio, mas vai acabar virando sem fio. Isso significa que você pode usar o seu 
computador para tocar o DVD e assistir na tela grande de sua televisão, e nem precisa de um 
aparelho específico para DVD. O disco rígido dos computadores também tem muita 
capacidade, então dá para armazenar vídeos e filmes nele e usar como se fosse o toca-DVD. 
 
WSJ: A Toshiba vai tentar controlar a sala de estar através do computador? 
 
Nishida: Antes havia um debate sobre se a sala de estar seria dominada por televisores ou 
computadores. Está claro que as televisões dominam, mas os computadores agora podem se 
conectar a elas. 
 
WSJ: Vocês vão participar do mercado de download de ví deos? 
 
Nishida: É o que esperamos. 
 
Temos desenvolvido tecnologias nessa área, mas agora que não temos o HD DVD, quero pôr 
ainda mis energia aí. 
 
WSJ: Sua abordagem pragmática de administração não é comum no Japão. Como o sr. a faz 
funcionar neste país? 
 
Nishida: Eu não opero só com a lógica. Sou prático, mas também tenho entusiasmo, o que é 
o meu lado não-prático. Se você tem isso junto com força de vontade para atingir suas metas, 
então pode superar qualquer adversidade. Por exemplo, usei lógica para tomar a decisão 
racional de sair do HD DVD, mas meu entusiasmo faz com que eu siga adiante. 
 
WSJ: Um fracasso o torna mais avesso a riscos?  
 
Nishida: Se você não corre riscos, não progride. As situações mudam constantemente, então 
se você não pode mudar com elas, não há futuro. 
 
WSJ: A Toshiba consideraria uma grande aquisição, como a da empresa de energia nuclear 
Westighouse Electric Co. por US$ 5,4 bilhões dois anos atrás? 
 
Nishida: Dependeria da situação. 
 
Se fizer sentido e acharmos que podemos recuperar nosso investimento dentro de um certo 
período de tempo, então talvez sim. 
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