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Depois de lidar com a complicada cultura corporativa da Sony Corp. durante os últimos três 
anos, o diretor-presidente Howard Stringer disse aos diretores da empresa que é hora de ela 
ser mais agressiva. 
 
Numa reunião de gerentes a portas fechadas na quarta-feira, Stringer disse que a empresa 
deve agir com mais rapidez para retomar sua posição de liderança na indústria eletrônica, 
dizem pessoas que participaram do encontro. 
 
"Quero que vocês fiquem furiosos", disse Stringer num de seus discursos mais agudos até 
agora, segundo essas pessoas. Ele também lhes pediu que fossem mais "enérgicos", "ousados" 
e "imaginativos" na administração de suas divisões. 
 
Representantes da Sony negaram-se a comentar a palestra. 
 
A reunião é um evento anual em Tóquio do qual participam mais de 1.000 gerentes da Sony 
de todo o mundo e tem o propósito de definir os rumos para o ano. Neste ano, ela foi 
particularmente importante porque ocorreu depois que a empresa havia completado um plano 
de reestruturação e antes de definir a estratégia de crescimento para os próximos três anos. A 
Sony informa que vai apresentar seu plano em junho. 
 
Quando Stringer assumiu o comando do conglomerado japonês, em junho de 2005, a principal 
divisão da empresa, de eletrônicos de consumo, estava perdendo dinheiro, havia brigas 
internas entre executivos e diferentes unidades de produtos relutavam em trabalhar em 
conjunto. 
 
Rivais como a Apple Inc. e a Samsung Electronics Co. aproveitaram e lançaram seus próprios 
produtos de sucesso, e a Sony ficou de fora de tendências que foram criadas, como as 
transições para aparelhos de MP3 e televisores de tela fina. 
 
Para consertar isso, Stringer usou nos últimos anos o slogan "Sony Unida" para encorajar os 
empregados a trabalhar mais em conjunto. Ele também deixou a empresa mais enxuta, 
fechando fábricas, eliminando empregos e se desfazendo de unidades deficitárias. 
 
Esses esforços começaram a dar frutos. A Sony informou na semana passada que seu lucro 
líquido no ano fiscal encerrado em 31 de março quase triplicou em relação ao exercício 
anterior, para US$ 3,69 bilhões. A Sony fez projeções otimistas para o atual ano fiscal e 
afirmou que suas divisões de videogame e televisores serão lucrativas. 
 
A Sony ainda enfrenta grandes desafios. A concorrência no setor está se acirrando, 
particularmente em televisores, área na qual empresas como Samsung e Vizio Inc. estão 
baixando os preços agressivamente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o maior mercado 
da Sony, enfrentam um desaquecimento econômico, enquanto o câmbio afeta a receita 
externa da empresa, que fica menor em ienes por causa da força da moeda japonesa. 
 
A companhia tem grandes esperanças para um novo serviço online para o PlayStation 3 que 
permite aos usuários baixar filmes, programas de TV e música. Mas ela concorrerá diretamente 
com a Apple, uma de suas grandes rivais em eletrônicos de consumo, que já oferece esse 
conteúdo no serviço iTunes. 
 
Na reunião, Stringer implorou aos presentes que "não sejam complacentes", segundo as 
pessoas que participaram. Às vezes, ele usou seu típico humor, mostrando um slide de um 
grande garfo espetado no meio de uma estrada, brincando com os dois sentidos de "fork" 
(garfo e bifurcação). Ele disse aos presentes que a Sony estava "numa encruzilhada na 
estrada", em que suas várias unidades precisavam intensificar seus esforços conjuntos para 
criar novos produtos. 
 



Ele também encorajou os empregados a ser mais inovadores e sugeriu a energia, a medicina e 
o meio-ambiente como áreas nas quais a Sony poderia ter um papel maior. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 maio 2008, Empresas, p. B8. 


