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Quando os executivos japoneses são demitidos, costumam sair em silêncio, como um último 
sinal de lealdade à empresa ao fim de uma longa carreira. Kuniaki Nozoe abalou o Japão ao 
desafiar sua demissão como presidente da Fujitsu Ltd., uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo. 
 
Em setembro, diretores da Fujitsu disseram que Nozoe saiu por motivo de "doença". Agora, 
dizem que a causa, na verdade, foram vínculos "impróprios" com uma empresa de má 
reputação, sem dar detalhes. Mas Nozoe diz que a empresa foi mais explícita com ele, 
alegando uma possível ligação com gângsteres, o que ele nega. 
 
Em entrevista ao Wall Street Journal, Nozoe deu, pela primeira vez, o seu lado da história. Ele 
acredita que foi obrigado a sair por causa da sua nada diplomática tentativa de reformar a 
Fujitsu, um dos pilares da indústria japonesa, quando agiu agressivamente para descartar 
linhas de negócio com mau desempenho. 
 
"Fiz uma série de mudanças de uma só vez", diz. "Sendo o Japão, isso provavelmente criou 
alguma resistência." 
 
Funcionários da Fujitsu dizem que estão impedidos de apresentar uma explicação detalhada 
para a saída de Nozoe. Este relato vem sobretudo de Nozoe. Partes dele tiveram confirmação 
de outras pessoas da Fujitsu, mas algumas vêm apenas de Nozoe Uma coisa é clara. As regras 
estão mudando para as empresas japonesas. Sua posição predominante em indústrias como 
as de eletrônicos de consumo e automóveis está sob o ataque agressivo de novos concorrentes 
na China e na Coreia, ou de concorrentes revitalizados nos Estados Unidos e na Europa. Longe 
vão os dias em que as firmas japonesas podiam se focar no aumento das receitas e ignorar as 
baixas margens de lucro. 
 
Mesmo assim, transformar radicalmente uma empresa japonesa pode perturbar forças bem 
enraizadas e causar uma paralisia organizacional. Assim, grande parte da reestruturação tende 
a ser incremental. 
 
A mudança é mais difícil porque quase todos os executivos japoneses são funcionários de 
carreira de suas empresas, e os conselhos têm poucos membros externos. 
 
A Fujitsu já teve a reputação de ser uma dinâmica empresa de tecnologia. Nos anos 90, 
desenvolveu o supercomputador mais rápido do mundo. Nos últimos anos, porém, vem 
sofrendo com a queda nas margens de muitas divisões e as dificuldades para se expandir fora 
do Japão. 
 
Nozoe era pouco conhecido entre os funcionários, e sempre se considerou um estrategista nos 
bastidores, mais do que um general. Foi o primeiro presidente da empresa que não tinha 
formação em engenharia. Sua principal realização tinha sido a melhora no desempenho dos 
serviços de software. 
 
A Fujitsu tinha motivos para fazer uma mudança. No ano em que Nozoe assumiu o cargo, ela 
sofria com a redução nos gastos com tecnologia durante a crise econômica mundial. Ela 
registrou um prejuízo líquido de 112,3 bilhões de ienes (US$ 1,19 bilhão) no ano fiscal 
terminado em 31 de março de 2009, seu primeiro prejuízo em seis anos. 
 
Antes da ascensão de Nozoe, a Fujitsu já havia começado a se reestruturar, vendendo sua 
volátil divisão de fabricação de telas. Mas Nozoe sentiu que essas iniciativas eram muito 
tímidas. 
 
Ele descartou a deficitária divisão de discos rígidos e terceirizou para Taiwan a operação de 
chips. Sendo o primeiro presidente da Fujitsu que já havia trabalhado no exterior, conseguiu 



aumentar o alcance global da empresa dando mais poder às filiais no exterior e eliminando 
muitos cargos de nível gerencial médio. 
 
Nozoe tentou vender a Nifty Co., combalida provedora de internet da Fujitsu. Ele diz que isso 
pode ter aborrecido Naoyuki Akikusa, membro do conselho há 22 anos, definido por pessoas 
da empresa como seu executivo mais poderoso. Nozoe não oferece nenhuma prova de que 
Akikusa esteve por trás da sua demissão. Akikusa, agora com 71 anos, aposentou-se em 2003 
da presidência da empresa, depois de cinco anos, mas ainda conserva uma sala de alto 
executivo na sede da Fujitsu. 
 
A Nifty foi uma peça central na visão de Akikusa como presidente. 
 
A estratégia de negócios definida pela Fujitsu era: "Tudo na internet". 
 
Nozoe procurou um possível comprador para a divisão. Seu presidente, Kazuya Wada, 
expressou a vários diretores da Fujitsu sua oposição à venda, segundo pessoas da empresa. 
Akikusa pediu a Nozoe que encontrasse outro cargo para Wada dentro da Fujitsu, se o negócio 
se concretizasse, diz Nozoe. Wada se aposentou em junho de 2009 e não assumiu outro cargo 
na Fujitsu. 
 
Tanto Akikusa como Wada não quiseram comentar para esta reportagem. A venda da Nifty não 
se realizou e a unidade permanece sob controle da Fujitsu. 
 
Em 25 de setembro, Nozoe foi chamado por um membro do conselho a uma sala de reuniões 
sem janelas. Um ex-juiz, agora auditor da Fujitsu, disse que a companhia concluíra que a 
empresa financeira com a qual Nozoe tinha trabalhado no frustrado acordo de venda da Nifty 
tinha ligações com o crime organizado. 
 
A alegação pegou Nozoe de surpresa. O banqueiro que ele havia consultado era Yoichi Torii, 
que já tinha feito muitos negócios para a Fujitsu ao longo dos anos. Nozoe o conheceu em uma 
dessas transações. Torii disse ao WSJ que já conheceu mais de 100 funcionários da Fujitsu ao 
longo dos anos, e que por volta de 2002 foi à Itália, em uma viagem promocional para 
investidores com o então presidente Akikusa. 
 
Na época, Torii trabalhava para o Credit Suisse First Boston. 
 
Quando foi consultado sobre a Nifty, trabalhava em uma pequena firma de investimentos que 
ele ajudou a lançar, chamada Sandringham Private Value KK. Era o sócio de Torii na 
Sandringham, segundo disseram a Nozoe, que tinha as ligações questionáveis. Nozoe diz que 
afirmou na reunião de 25 de setembro que não fazia ideia da existência das ligações suspeitas, 
e que ninguém o advertira sobre Torii. Ele diz que funcionários da Fujitsu nunca lhe 
apresentaram qualquer prova específica de ligações da Sandringham com o crime organizado. 
Mas ele acreditou nessas acusações, pois a pessoa que fazia a argumentação era um 
conhecido ex-jurista japonês que presidiu o julgamento do atentado com gás sarin do culto 
Aum Shinrikyo no metrô de Tóquio em 1995. 
 
Nozoe disse que um membro do conselho envolvido no caso lhe disse que ele tinha que se 
demitir de imediato, ou então arriscar-se a expor a Fujitsu a uma regra da Bolsa de Valores de 
Tóquio pela qual as empresas com relações com "forças antissociais" - expressão normalmente 
utilizada para a yakuza, a máfia japonesa - devem perder seu registro. Segundo a empresa, os 
credores poderiam então se retrair, o que poderia levar a Fujitsu a uma concordata, diz Nozoe. 
 
Um advogado que representa Torii e a Sandringham disse que nem Torii nem seu sócio, Koji 
Fusa, nem a empresa têm quaisquer vínculos com o crime organizado. O advogado disse que 
enviou uma carta à Fujitsu exigindo uma retratação pública das acusações relativas a ligações 
com gângsteres e um pedido de desculpas. Se a Fujitsu se recusar, o advogado diz que vai 
abrir um processo de difamação contra a empresa. Yamada, porta-voz da Fujitsu, disse que 
não pode comentar, a menos que o advogado realmente inicie o processo. 
 



Durante dois meses após sua demissão, Nozoe diz ter respeitado fielmente a explicação da 
"doença", pensando que logo voltaria à empresa. Mas a Fujitsu continuou adiando seu retorno 
por vários meses, segundo Nozoe. Diretores da companhia dizem hoje que havia um plano 
para que Nozoe retornasse à empresa, mas que as atitudes dele acabaram com a 
possibilidade. 
 
Nozoe diz que consultou Kei Hata, um advogado, e lhe pediu para investigar as acusações por 
conta própria. Hata diz que não encontrou nada que sustentasse a alegação da empresa de 
que havia uma conexão com o crime organizado. Quando Hata escreveu ao conselho da Fujitsu 
retirando o pedido de demissão de Nozoe e solicitando uma reunião para explicar o que 
aconteceu, um advogado da Fujitsu respondeu dizendo que os membros do conselho estavam 
muito ocupados para se reunir, disse Hata. 
 
Quando a notícia da curiosa retirada do pedido de demissão de Nozoe apareceu na imprensa, a 
Fujitsu divulgou um comunicado em 6 de março mudando sua explicação pública para a 
repentina partida de Nozoe cinco meses antes. A causa não era doença, disse a empresa, mas 
sim o fato de que um associado de Nozoe havia trabalhado para uma empresa com uma 
"reputação desfavorável". 
 
A Fujitsu não identificou publicamente a pessoa, e não especificou o significado de "reputação 
desfavorável", dizendo apenas que tem razões para concluir que o relacionamento de Nozoe 
com esse conhecido era "inadequado". 
 
Em respostas por escrito às perguntas do WSJ, a Fujitsu afirmou que Nozoe admitiu, na 
reunião de setembro, que continuava a encontrar-se com a pessoa, mesmo depois de ser 
alertado par não fazê-lo. Nozoe disse que nunca foi advertido, antes dessa reunião, para não 
se encontrar com Torii. 
 
Em 24 de março, a Fujitsu informou que Akikusa terminará seu longo mandato no conselho da 
empresa em junho, e não vai concorrer à reeleição. Junto com ele, outras cinco pessoas do 
conselho de nove membros serão substituídas. Um porta-voz da Fujitsu disse que a mudança 
no conselho - a maior já realizada sob a atual estrutura - não tem nenhuma relação com a 
situação envolvendo Nozoe. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7.abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B9. 


