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Quando a Sony Corp. anunciar na próxima quinta-feira o que se espera que sejam resultados 
melhores, ela vai apresentar um novo televisor que não seria possível três anos atrás. 
 
Diferentemente dos produtos tradicionais da Sony, totalmente projetados no Japão, o aparelho foi 
criado principalmente por engenheiros no México com base em peças padronizadas, de olho nos 
Estados Unidos, um mercado de acirrada concorrência em preços. O televisor é simples e não 
conta com os sofisticados recursos que já são padrão nos aparelhos de tela fina da Sony. 
 
A nova linha é parte de uma mudança crucial na cultura da Sony, para tentar tirá-la de seu longo 
declínio. No ano fiscal encerrado em 31 de março, espera-se que o lucro tenha dobrado e as 
vendas aumentado 25% ante três anos atrás, quando um grande prejuízo na divisão de 
eletrônicos corroeu os resultados. Boa parte da reviravolta também se deve a US$ 2 bilhões em 
cortes de custos. 
 
Ela mostra que a diretoria da Sony começou a colaborar melhor, diz Howard Stringer, o diretor-
presidente. "Não estamos mais isolados no escuro. Agora estamos nos acostumando à claridade", 
diz ele, acrescentando que já está pronto para analisar novos empreendimentos ou aquisições em 
áreas que façam sentido para a empresa. 
 
Stringer se prepara para lançar uma nova fase de seu plano de reestruturação. Este mês, ele 
anunciará um plano de crescimento para acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores. A capacidade da divisão de eletrônicos - que corresponde a 70% das vendas da Sony 
- de operar de modo colaborativo será essencial para a meta da companhia de reconquistar a 
reputação de líder do setor, ao mesmo tempo em que os consumidores exigem cada vez mais 
produtos que podem ser interligados uns aos outros e à internet. 
 
A divisão de eletrônicos de consumo da Sony ainda enfrenta desafios gigantescos. A concorrência 
da Samsung Group e de iniciantes como a Visio Inc. forçou a Sony a diminuir os preços, e mesmo 
assim ela ainda luta para obter lucros consistentes nesse segmento. Enquanto isso, a 
possibilidade de uma recessão nos EUA e a valorização do iene, que achata os lucros obtidos no 
exterior, ameaçam anular o progresso obtido até agora. 
 
Manter o atual renascimento da divisão de eletrônicos agora cabe a Katsumi Ihara, de 57 anos, 
ex-diretor do setor de televisores que foi indicado há mais de um ano para liderar a divisão de 
eletrônicos inteira. Veterano executivo da Sony, Ihara conta com uma experiência rara para um 
executivo japonês. Ele superou enormes dificuldades há sete anos para concretizar a fusão de 
duas deficitárias operações na área de celulares, a da Sony e a da Ericsson. A tarefa exigia 
alguém que pudesse fazer com que dois grupos completamente diferentes trabalhassem em 
conjunto. 
 
Quando voltou à sede da Sony, em 2004, Ihara diz que ficou surpreso ao ver como a empresa 
estava presa ao passado. "Eu voltei com a sensação de que tinha dado a volta ao mundo, mas na 
Sony as pessoas ainda estavam no mesmo escritório, no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa 
que faziam antes de eu partir", afirma. 
 
Um dos maiores desafios de Ihara são as operações americanas da Sony. A tradição da empresa é 
vender produtos criados pelos engenheiros no Japão. Mas esse modelo de negócios se tornou 
antiquado quando os EUA começaram a influenciar a maneira como os eletrônicos evoluem, a 
exemplo dos aparelhos de MP3 iPod, da Apple Inc., e dos gravadores de vídeo digital da TiVo Inc. 
 
Ihara se aproximou de Stan Glasgow, um engenheiro americano responsável pelas vendas de 
eletrônicos nos EUA. Ihara fazia questão de falar com Glasgow semanalmente e o convidou para 



participar de importantes reuniões de estratégia realizadas várias vezes por ano. Antigamente, a 
equipe americana de eletrônicos não participava dessas reuniões. 
 
No início de 2007, a equipe de Glasgow sugeriu a criação de um televisor extremamente barato, 
uma mudança radical em relação à tradição da Sony. Nessa época, os aparelhos de tela fina da 
Vizio se tornaram campeões de venda nos EUA e ficou evidente que a Sony precisava de um 
produto mais em conta para poder concorrer. 
 
A solução: a série de televisores Bravia M, desprovida de recursos sofisticados, se parece muito 
com um produto típico da Sony, mas não tem a mesma resolução que um aparelho de alta 
definição total. Eles também são vendidos por US$ 200 a menos que os aparelhos mais baratos e 
de tamanho comparável tradicionais da Sony. 
 
A dura concorrência no mercado também ajudou a convencer os executivos japoneses. Takashi 
Fukuda, ex-presidente do setor de televisores da Sony, disse que ficou claro que a empresa 
continuaria a dar prejuízo se não tomasse uma atitude para baratear seus televisores. 
 
Numa jogada que fortaleceu ainda mais a divisão americana, Ihara convidou no ano passado os 
mais importantes executivos japoneses da Sony para uma série de visitas a campo de 
abrangência mundial, incluindo uma passagem por San Diego para aprender sobre as tendências 
americanas de consumo com a equipe local de eletrônicos. Apesar de que os executivos já tinham 
visitado sozinhos a divisão, foi a primeira vez que o fizeram juntos para aprender com a 
subsidiária americana. 
 
Os televisores se tornaram um sucesso ainda maior do que a Sony esperava. Primeiramente eles 
foram direcionados para grandes varejistas como o Wal-Mart Stores Inc., mas redes 
especializadas em eletrônicos como Best Buy Co. e Circuit City Stores Inc. também queriam 
vendê-los. Fukuda reconheceu numa entrevista ao Wall Street Journal, em março, que a Sony 
tinha negligenciado os consumidores, que queriam um modelo básico e mais barato. 
 
A Sony não divulga vendas e lucros para modelos específicos, mas uma pessoa a par dos 
resultados diz que os televisores são lucrativos se comparados com o resto da linha de aparelhos 
de cristal líquido, que dá prejuízo há anos. 
 
Ao mesmo tempo, no Japão, Ihara, que se torna emocional quando fala em derrubar barreiras, 
continuou a pressionar pela necessidade de melhor comunicação e entendimento de todo o 
portfólio de produtos da Sony. Os grupos de produto compartilham agora seus planos para novos 
modelos uns com os outros num estágio inicial. Antes, eles só os mostravam depois que o produto 
estava finalizado. 
 
Embora os engenheiros da Sony tendam a trabalhar nos mesmos tipos de produtos por todas as 
suas carreiras, Ihara definiu uma meta de trocar cerca de 5% dos gerentes de eletrônicos de 
consumo entre os produtos. 
 
A nova cooperação rendeu outros pequenos resultados. Um trabalho mais próximo entre as 
divisões de TV e câmeras produziu um recurso nos televisores pelo qual, quando uma câmera 
reflex Sony é conectada ao aparelho, a qualidade da foto é automaticamente ajustada à melhor 
resolução da TV. Os usuários podem também usar um único controle remoto para um televisor e 
um aparelho blu-ray Sony pela primeira vez. 
 
"Estamos dando sinais de vida em todas as áreas, mas não acho que estamos prontos para 
celebrar", diz Stringer. "Temos um longo caminho pela frente." 
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