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Companhia nomeia superexecutivo para  gerenc iar videogames e eletrônicos  
de consumo  
 
Os "quatro mosqueteiros" da Sony - um quarteto relativamente jovem de executivos 
promovidos por sir Howard Stringer em 2009 - vêm duelando para suceder seu executivo-
chefe, nascido no Reino Unido. 
 
Agora, Kazuo "Kaz" Hirai, o espadachim mais exuberante entre eles, emergiu como provável 
vencedor. A promoção de Hirai, ontem, ao cargo de diretor-representante - um posto eleito 
pelos membros do conselho de administração - com ação ampliada que inclui os produtos 
eletrônicos de consumo, uma divisão comandada por seu rival mais próximo, decorre de seu 
êxito na reconstrução da divisão de videogames PlayStation, da empresa. 
 
Mas também reflete o papel cada vez mais central do PlayStation e de outros produtos que 
funcionam "em rede" na estratégia geral de negócios da Sony. O grupo japonês aposta em sua 
capacidade de unir equipamentos e conteúdo de entretenimento para enfrentar tanto produtos 
rivais mais baratos da Coreia do Sul como concorrentes sofisticados, como a americana Apple. 
 
Até agora, neste ano, Hirai apresentou a versão mais recente do PlayStation Portable (PSP), da 
Sony, em um sofisticado evento em Tóquio. Ele também anunciou um muito admirado "PSP 
Phone", da Sony Ericsson. 
 
"Os jogos foram um desafio, mas ele cumpriu os prazos", diz Pelham Smithers, um analista de 
investimentos independente que acompanha a Sony de perto. A história do PlayStation revela 
tanto a rentabilidade quanto o grau de dificuldade da abordagem de "convergência" da Sony. 
 
A empresa converteu as duas primeiras gerações do console PlayStation em "máquinas de 
fazer dinheiro", ao vender o aparelho com prejuízo para construir sua base de usuários e, 
então, recuperando seu investimento com a venda de software de jogos. 
 
As coisas deram errado, no entanto, com o lançamento do PlayStation 3, em 2006. O 
processador ultrapotente e a unidade de discos Blu-ray do equipamento revelaram-se de 
fabricação cara, impossibilitando a Sony de compensar seus prejuízos com as vendas iniciais 
do console, mesmo cobrando preços bem mais altos. 
 
A rival Nintendo atraiu jogadores casuais com seu Wii, mais barato e mais simples. 
 
Os problemas com o PS3 levaram a Sony a colocar Hirai no comando do negócio, no lugar de 
Ken Kutaragi, mentor e criador das operações PlayStation. Hirai cortou o preço do aparelho 
para recuperar participação de mercado, enfrentar os custos de produção e ampliar a 
capacidade do console de funcionar em rede. 
 
A PlayStation Network, uma rede de jogos que permite a participação de múltiplos usuários e a 
compra de software on-line, conta com 74 milhões de participantes e sua infraestrutura - como 
informações sobre contas e um sistema de pagamentos -, foi adotada em outras iniciativas 
digitais, como o Qriocity, o serviço de download de músicas e filmes da Sony. 
 
O lucro operacional da unidade de "produtos conectados", chefiada por Hirai, mais do que 
dobrou no segundo trimestre até dezembro, para 45,7 bilhões de ienes (US$ 550 milhões), ao 
passo que o grupo mais tradicional de operações com eletrônicos de consumo, que inclui 
televisores, caiu 47%, para 26,8 bilhões de ienes. 
 
No futuro, a Sony gostaria de fazer com as TVs e outros aparelhos o que fez com o PlayStation 
e o que a Apple fez com tocadores de música e celulares: usar os aparelhos para vender 
conteúdo digital e serviços, e usar conteúdo e serviços para vender mais aparelhos. 
 



Isso ajudaria a diferenciar seus equipamentos dos produzidos a custo mais baixo por rivais 
como a Samsung, que superou a Sony como maior vendedora de televisores de LCD. 
 
"No curto prazo, queremos tornar mais atraentes os aparelhos da Sony", disse Hirai, em 
dezembro, em evento de apresentação da Music Unlimited, um serviço de streaming de música 
acessível exclusivamente por meio de equipamentos da Sony. 
 
A convergência de equipamentos, conteúdo e serviços tem sido o coração de um esforço de 
Stringer, executivo-chefe desde 2005, para despertar uma companhia que durante muito 
tempo manteve-se focada em equipamentos não conectados para o que ele, na quinta-feira, 
chamou de "realidade digital". Ele disse que nos próximos três anos a Sony espera vender 350 
milhões de aparelhos conectados à internet. 
 
Em grande parte, como resultado dos esforços de Stringer para cortar custos, a Sony espera 
um lucro líquido de 70 bilhões de ienes no exercício encerrado em 31 de março, após prejuízos 
em anos consecutivos. 
 
Mas a companhia ainda está atrás da Samsung e outras, e nunca alcançou a meta de Stringer: 
uma margem operacional de 5 %. 
 
Filho de um banqueiro que viajou o mundo, Kazuo Hirai, que domina a língua inglesa, passou 
algum tempo nos Estados Unidos quando criança e cursou a International Christian University, 
uma universidade em Tóquio reconhecida pelos EUA. 
 
Ele entrou para a CBS/Sony, antecessora da Sony Music, em 1984, e trabalhou em Nova York 
promovendo artistas da Sony Music. 
 
Hirai passou para a incipiente divisão de videogames na década de 1990. Em 2006, assumiu o 
dia a dia da divisão de videogames, então sob o controle de Ken Kutaragi - revolucionário 
engenheiro conhecido como o pai do PlayStation -, em meio a problemas no lançamento do 
console PlayStation 3. 
 
Stringer qualificou o grupo de jovens executivos do qual Hirai faz parte como seus "quatro 
mosqueteiros" e comentou estar "construindo uma GE" - preparando um elenco de sucessores 
concorrentes em potencial, como Jack Welch fez na General Electric. (Tradução de Sergio 
Blum)  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 mar. 2011, Empresas, p. B2. 


