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Anderson Teixeira, 45 anos, apai-
xonou-se por veículos de duas rodas
quando ganhou a primeira bicicleta,
aos 6 anos. Era uma aventura percor-
rer as ruas do condomínio onde mora-
va, em Campinas, no interior paulista,
para onde a família se mudou depois
de uma temporada no Alto da Lapa,
bairro da Zona Oeste da capital, onde
Teixeira nasceu. Na adolescência, foi fá-
cil passar da Mobilete para as motos de
verdade. Aos 18, percorria trilhas com
uma Yamaha. Teve meia dúzia de mo-
tos ao longo das últimas duas décadas,
uma mais imponente que a outra. Mas
há dois anos sofreu um acidente e deci-
diu voltar à bicicleta. No selim de uma
inglesa Raleigh, um ícone entre as mar-
cas de bicicleta, circulava no entorno de
Munique, na Alemanha, para onde mu-
dou-se em 2005. Eram passeios emol-
durados por paisagens deslumbrantes,
como a vista do lago Tegernsee. Levava
sempre um celular Sony Ericsson XI
sintonizado aleatoriamente em uma
das mais de mil faixas de rock e pop
que recheiam a memória do aparelho.

A bicicleta foi o contraponto às jor-
nadas profissionais como vice-presi-
dente corporativo da Sony Ericsson,
fabricante nipo-sueca de celulares.
Durante a semana, Teixeira coorde-
nava as operações dos 22 países mais
ricos da Europa Ocidental, como In-
glaterra, França e Noruega. O que o
encanta nesses veículos é a dualidade
de sensações que oferecem e a sutil
relação com a vida de um executivo.
"Para andar sobre duas rodas, você
precisa ter equilíbrio e foco, e olhar o
entorno com atenção o tempo todo",
diz Teixeira. "Mas ao mesmo tempo



pode se valer da intuição e desfrutar de
uma agradável sensação de liberdade."

Na segunda-feira, 1° de junho, Tei-
xeira trocou Munique pelo RTP, par-
que tecnológico nas proximidades de
Raleigh, capital da Carolina do Norte,
nos Estados Unidos. A mudança lhe
trouxe dois desafios: andar menos de
bicicleta (apesar de o nome da cidade
coincidir com o da marca de sua bike) e
fazer as vendas crescerem na América
do Norte. Teixeira é agora presidente
da Sony Ericsson para Estados Unidos
e Canadá, cargo pela primeira vez ocu-
pado por um brasileiro na história da
companhia. Seu nome foi anunciado
com entusiasmo. "Anderson conduziu
com sucesso os negórios na Europa
Ocidental em um período difícil, e vai
reforçar nossa operação no mercado
americano", disse Hideki Komiyama,
CEO mundial da Sony Ericsson, ao ofi-
cializar a indicação, em abril passado.

O próprio Teixeira considera a pro-
moção um momento ímpar em sua car-
reira na companhia. "Os Estados Uni-
dos estão no centro do desenvolvimento
de novas tecnologias que vão acelerar
a convergência", diz. "O país promove
uma revolução na forma como usamos
um celular - e vamos participar dela."

A ascensão de um brasileiro a um
posto tão estratégico sinaliza três ten-
dências em curso. É, para começar, a
valorização do país - e de seus profis-
sionais - no âmbito dos negócios glo-
bais da Sony Ericsson. Nos últimos
anos, muitas ações idealizadas pela
equipe brasileira tornaram-se referên-
cia de criatividade para a matriz. Entre
as mais recentes, destaca-se a idéia de
adaptar celular para crianças. Esco-
lheu-se o Z-320, modelo barato (menos
de R$ 300) capaz de enviar mensa-
gens, gravar músicas e tirar fotos. Foi
o primeiro Sony Ericsson do mundo a
estampar marcas infantis, como Bar-

bie e Hot Will. Chegou ao mercado no
ano passado, em parceria com as lo-
jas C&A, e é considerado um sucesso.
Na convenção global de marketing da
companhia, realizada em Bogotá, na
Colômbia, esse modelo foi considerado
uma solução criativa, com potencial
para ser replicado em outros países.

A segunda tendência tem relação
com o momento econômico. "Em pe-
ríodos de crise, executivos brasileiros
ganham visibilidade, são mais requi-
sitados", diz Gerson Correia, da Talent
Solution, consultoria especializada em
recrutamento de executivos. "Eles fo-
ram treinados em meio à instabilidade
e sabem lidar criativamente com o im-
ponderável, com as mudanças bruscas
de direção, com toda a sorte de sustos."

A outra tendência é de caráter

mercadológico. Trata-se da afirmação
do celular como um bem de consumo
- tão indispensável quanto uma peça
de roupa, um televisor ou uma gela-
deira -, e da percepção de que as ven-
das dependem da habilidade de pro-
fissionais com experiência nesta área.

"Para lidar hoje com o merca-
do de celulares, o profissional pre-
cisa entender o perfil do consumi-
dor e suas mudanças de humor",
diz Correia. "Precisa ser focado em
bens de consumo." É essa justamen-
te a origem profissional de Teixeira.

BOOM DA TELECOM
DIFERENTEMENTE DA MAIORIA DE
seus colegas de turma na Faculdade de
Economia da Universidade de São Pau-
lo, Teixeira não buscou um lugar em
banco ou corretora. "Ainda na faculda-
de, procurei um estágio na indústria",
diz. "Esse mundo me parecia muito
mais interessante do que o mercado fi-
nanceiro." Seu primeiro emprego, ain-
da como estudante no final dos anos 80,
foi como trainee na Souza Cruz, então
fabricante de cigarros e sucos. Em 1993,
foi para a Brahma. No ano seguinte, es-
tava na área de marketing da Ceras Jo-
hnson, no Rio de Janeiro. Já adaptado à
"qualidade de vida carioca", foi seduzi-
do pela idéia de tornar-se diretor-comer-
cial da Ericsson em um negócio total-
mente novo - a recém-criada divisão de
produtos de consumo (celulares e aces-
sórios), que a empresa trazia da Europa.
"A Ericsson queria aproveitar o boom
de telecom e decidiu lançar celulares no
Brasil. Precisávamos contratar alguém
experiente no segmento de consumo",
diz Ricardo Cambraia, diretor de RH
da Sony Ericsson para a América La-
tina. Teixeira começou a trabalhar em
janeiro de 1998. Dois anos depois, sem
passar por nenhum outro cargo, tor-
nou-se, aos 37 anos, vice-presidente de
vendas para a América Latina, com
a incumbência de monitorar todos os
elos da cadeia comercial - do marke-
ting à logística, da área financeira ao
planejamento estratégico da região.

Teixeira despertou a atenção dos
colegas de trabalho logo no começo,
por ser um curioso compulsivo. Movi-
do pelo interesse de aprender, era ca-
paz de cultivar passatempos exóticos.
Além da moto, tinha um Land Rover
reformado, com um guincho, que atraía
curiosos no estacionamento do pré-
dio-sede da Ericsson na Marginal do
Tietê, Zona Norte de São Paulo. Havia



LANÇADO NO BRASIL, O MODELO DE
CELULAR BARATO PARA CRIANÇAS
PODE SER REPLICADO MUNDO AFORA

se interessado por explorar cavernas e
usava o veículo para localizar grotões
distantes. No dia a dia, não se pronun-
ciava antes de tomar pé das situações.
"Temos de usar de forma proporcional
as orelhas e a boca", dizia. "Se você tem
duas orelhas e uma boca, a matemática
é simples." No final dos anos 90, os celu-
lares eram aparelhos rústicos - tijolões
que serviam apenas para fazer ligações
- e o mercado brasileiro era dominado
por praticamente um único fornece-
dor, a americana Motorola, que havia
inaugurado uma fábrica em 1996. Tei-
xeira entendeu que a melhor forma de
crescer seria aproveitar a súbita proli-
feração de novas operadoras e fechar
contratos com o maior número possí-
vel delas, em curto espaço de tempo.
Montou uma equipe de vendas agres-
siva e foi a campo. "Chegamos a ser o
maior fornecedor de aparelhos para
operadoras de banda B", diz. Em 1999,
a fábrica da Ericsson, inaugurada há
apenas dois anos, produziu 2 milhões
de celulares. "Tínhamos de monitorar
constantemente a oferta, para não ven-
der mais do que podíamos entregar."

No ano seguinte, seu nome foi inclu-
ído numa lista para concorrer à vaga de
vice-presidente de vendas para a Amé-
rica Latina. Alguns candidatos eram
executivos com postos acima do dele,
mas o bom desempenho de vendas no
Brasil contou para alçá-lo ao posto. Mu-
dou-se, então, para o escritório de Mia-
mi, na Flórida, com a missão de replicar

o modelo brasileiro pelo continente. Me-
nos de um ano depois veio a fusão entre
a Sony e a Ericsson. Coube a Teixeira
integrar as operações na região. Acom-
panhou pessoalmente a seleção de
praticamente todos os cerca de 80 fun-
cionários contratados em dez países.
Sugeriu uma nova estrutura de cargos
e salários. Depois passou a visitar cada
escritório, traçando e monitorando as
estratégias de vendas e marketing. Foi
promovido a vice-presidente corporati-
vo da América Latina, o posto mais ele-
vado na região. "Ele praticamente criou
a Sony Ericsson na América Latina",
diz Cambraia. "O que chamou a atenção
da matriz foi sua capacidade de com-
preender cada mercado latino que, ape-
sar do idioma comum, é muito distinto."

CAMPANHAS
PIROTÉCNICAS
CAMBRAIA, QUE O ACOMPANHOU NA
tarefa, também transferido para Mia-
mi, acredita que essa habilidade de Tei-
xeira para identificar peculiaridades
entre culturas, mercados e clientes vem
de um traço de personalidade que ele
foi descobrindo ao longo da convivên-
cia. Num dos passeios de moto que fi-
zeram pela estrada que passa dentro do
Parque Nacional de Everglades, a 150
quilômetros de Miami, Cambraia fez
um comentário sobre a proliferação de
jacarés na região. "Não são jacarés", dis-
se Teixeira. "São crocodilos." Cambraia
achou o comentário banal. "Ah, não im-
porta, é a mesma coisa." Teixeira insis-
tiu: "Não é, não. Jacaré não é crocodilo".
E fez uma longa explanação sobre a di-
ferença entre os bichos. "Anderson pes-

quisa qualquer assunto, é uma enciclo-
pédia. É capaz de explicar as diferenças
entre um pneu de moto Goodyear e um
Pirelli, entre o couro e a napa da cadeira
do aeroporto", afirma Cambraia. "Essa
habilidade, transferida para o ambien-
te corporativo, deu a ele uma impres-
sionante capacidade para diferenciar
mercados, clientes e o potencial dos pro-
dutos. Transformou-o num estrategista."

Em junho de 2005, a matriz lhe
ofereceu uma nova oportunidade - a
vaga de vice-presidente corporativo e
o posto de principal executivo para os
países da Europa Ocidental, o merca-
do mais importante da marca. A tarefa
no Velho Continente era semelhante
à anterior: insuflar as vendas em uma
região com países muito distintos. Com
a diferença do ambiente de negócios.
"Na América Latina, entre 20% e 40%
da população tinha um celular", diz
Teixeira. "Na Europa, a média era de
dois aparelhos por habitante, e o mer-
cado se arrastava numa taxa de cresci-
mento de 1% ao ano. Para aumentar as
vendas, só tirando clientes da concor-
rência." Foi exatamente o que Teixeira
fez durante os quatro anos em que es-
teve à frente do escritório de Munique.

Entre o final de 2005 e o início de
2006, a Sony Ericsson lançou dois ce-
lulares que viriam a se transformar
em sucesso. O primeiro era a versão
telefônica do Walkman, aparelho de
som portátil criado pela Sony nos anos
80.0 segundo trazia uma Cyber-shot,



marca de uma das mais populares sé-
ries de câmeras da Sony. Utilizando
ações de marketing, a gestão de Teixei-
ra associou a idéia de inovação inerente
àqueles produtos a outros conceitos,
como o de originalidade e de conve-
niência. Algumas campanhas foram
pirotécnicas. Em janeiro de 2007, por
exemplo, ele promoveu um show com
a banda britânica Jamiroquai a bordo
de um Boeing 757. A apresentação foi
vista por um grupo seleto de 200 con-
vidados, mas reverberou na mídia.
Entrou para o livro dos recordes como
o show feito na mais elevada altitude e
contou com a cobertura de veículos de
telecom e de cultura. Como souvenir
extra, várias músicas da banda foram
disponibilizadas em modelos de celu-
lares Walkman. Também promoveu
ações mais intimistas, como oferecer
poltronas em forma de conchas com
celulares Walkman em hotéis e clu-
bes. Quando Teixeira chegou à Euro-
pa, a Sony Ericsson tinha cerca de 6%
do mercado geral entre os países mais
ricos. Ao se despedir, em maio últi-
mo, a marca detinha uma fatia de 18%.

O cargo de principal executivo para
a América do Norte pode ser conside-
rado o mais complexo - e íngreme - na
carreira de Teixeira. Em parte porque
os Estados Unidos, o mercado mais
importante, vivem sua mais profunda
crise econômica em 70 anos. Mas pesa
também a fase que a Sony Ericsson
atravessa. Teixeira substitui Najmi Ja-

rwala, executivo que deixou, em mar-
ço, não apenas o cargo que ocupava há
três anos mas também a empresa. Era
considerado brilhante, mas não conse-
guiu sustentar as vendas com a crise.
Dias depois, Mats Lindoff, principal
executivo de tecnologia nos Estados
Unidos, na companhia há seis anos,
seguiu o exemplo e anunciou que irá
se retirar no final de 2009. A súbi-
ta dança das cadeiras até alimentou
boatos de que a sociedade entre japo-
neses e suecos estaria com dias conta-
dos - desmentidos pela companhia.

ESTRATÉGIA
REDESENHADA
O FATO É QUE OS RESULTADOS NÃO
vão nada bem. No primeiro trimestre, a
Sony Ericsson amargou uma queda de
36% nas vendas globais, o que levou a
um prejuízo de US$ 386 milhões - ante
o lucro de US$ 175 milhões no mesmo
período do ano passado. A empresa
está demitindo mais 2 mil funcionários,
movimento que se segue ao corte de ou-
tros 2 mil no final do ano passado. É fato
também que a marca precisa aprender a
lidar com as peculiaridades do mercado
americano. Por lá, 95% das vendas são
feitas pelas operadoras, como a AT&T,
que são negociadores duros. Fabrican-
tes independentes debatem-se pela fatia
restante de 5%. A Sony Ericsson optou
ainda pelo sistema GSM, e metade dos
aparelhos funciona em CDMA. Mais
grave é que a companhia não está bem
posicionada no segmento mais impor-
tante do momento - o de smartphones,
celulares inteligentes com recursos de
e-mail, câmera, som e outras comodi-

dades. Em 2006, apenas 9% do merca-
do americano era ocupado por modelos
mais sofisticados. Hoje, são cerca de
15%. Estima-se que em 2012 vão repre-
sentar quase um terço das vendas. A
Sony Ericsson come poeira nos smar-
tphones. Está atrás da americana Ap-
ple, da taiwanesa HTC, das coreanas
LG e Samsung, e da finlandesa Nokia.
"O grande desafio nos Estados Unidos
será fazer as vendas de smartphones
crescer", diz Andy Castonguay, diretor
da consultoria Yankee Group. "É o úni-
co segmento que apresenta possibilida-
des de expansão nos próximos anos."

Teixeira sabe o que tem pela frente.
"Meu primeiro desafio é redesenhar a
estratégia para o mercado americano,
o que significa privilegiar o segmen-
to de smartphones. Parte dele inclui
definir quais produtos e quais siste-
mas operacionais são os melhores."
A Sony Ericsson trabalha hoje com
quatro opções. Está na aliança com o
Google para desenvolver o Android.
É parceira da Symbian Foundation.
Já lançou um aparelho com Windows
Mobile e tem um sistema operacional
próprio. Para os próximos meses, ele
já planeja uma maratona de viagens
para estreitar relações com fornecedo-
res de tecnologia. Irá a Atlanta, para
se aproximar da AT&T, e para Seattle,
onde fica a sede da T-Mobile, subsidi-
ária da Deutsche Telekom. "Na Eu-
ropa e América Latina, eu precisava
viajar muito porque havia dezenas de
países", diz Teixeira. "Na América do
Norte só há dois, mas como há muito
a fazer, já sei que vou ficar muito mais
tempo no avião do que na bicicleta." m

"JÁ SEI QUE, NO NOVO CARGO, VOU
FICAR MUITO MAIS TEMPO NO AVIÃO
DO QUE NA BICICLETA", DIZ TEIXEIRA
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