
Desastre impõe a presidente da Fujitsu o seu maior desafio 
Masami Yamamoto 
 
O gigantesco terremoto que atingiu o Japão em 11 de março deixou dezenas de milhares de 
mortos ou desaparecidos. O terremoto e o tsunami não apenas prejudicaram as comunicações 
e o sistema de transporte do país, mas também danificaram gravemente uma usina nuclear no 
nordeste japonês, onde o pior desastre nuclear desde o de Chernobyl, em 1986, continua 
ocorrendo. 
 
Como presidente da Fujitsu Ltd., Masami Yamamoto comanda o conglomerado japonês de 
tecnologia no maior desafio que já enfrentou, um ano depois de ele ter assumido a liderança 
da empresa, em 1o de abril de 2010. 
 
"Não vi a Segunda Guerra Mundial, mas acho que esta é a pior crise do Japão desde a guerra", 
disse Yamamoto, de 57 anos, há 35 na Fujitsu. 
 
Com operações abrangentes que vão de microchips a computadores e serviços de TI, a Fujitsu 
é uma das muitas empresas japonesas que divulgaram danos a suas fábricas e paralisações na 
cadeia de suprimento depois do terremoto e do tsunami. A Fujitsu, como outras empresas 
japonesas, enfrenta problemas que vão muito além dos danos físicos causados pelo sismo, já 
que as elétricas racionam energia e o acidente nuclear ameaça diminuir o ritmo das iniciativas 
de reconstrução do país. 
 
O terremoto, o tsunami e os problemas subsequentes de fornecimento de eletricidade 
afetaram nove fábricas da Fujitsu. Mas todas elas já voltaram a produzir, pelo menos 
parcialmente. 
 
Numa entrevista em Tóquio, Yamamoto falou sobre como está lidando com a crise. Trechos: 
 
WSJ: Onde o sr. estava quando ocorreu o terremoto de 11 de março? 
 
Masami Yamamoto: Estava na Austrália. Estava no meio de uma reunião quando nossa 
equipe local recebeu um telefonema de minha secretária em Tóquio. 
 
Tentei voltar imediatamente ao Japão, mas não havia voos diretos disponíveis, então tive de 
fazer conexão em Cingapura antes de ir para Tóquio. [Ele chegou a Tóquio na noite de 12 de 
março, um sábado.] 
 
Usamos celulares via satélite na Fujitsu, então mesmo na Austrália não tive problemas para 
me comunicar com o pessoal no Japão. Mas mesmo com esse recurso a informação inicial era 
limitada e não foi possível saber na hora a dimensão do impacto. Mas assim que soube que 
tinha sido um terremoto forte, soube intuitivamente que teríamos de trabalhar duro. 
 
WSJ: Como a Fujitsu está lidando com a crise? 
 
Yamamoto: Por causa de outros grandes terremotos no norte do Japão nos últimos anos, a 
Fujitsu estava relativamente bem preparada. O primeiro passo foi garantir que todos os nossos 
empregados estivessem em segurança. Temos procedimentos internos de emergência para 
verificar o bem-estar de nossos empregados. É algo que desenvolvemos após outras 
experiências com terremotos e epidemias de gripe. Depois de confirmar o estado da maioria 
dos empregados, começamos a avaliar a situação de nossas fábricas nas áreas atingidas pelo 
terremoto. O sismo foi tão poderoso que não dá para comparar o impacto com o de qualquer 
outro tremor passado. Levou um tempo para avaliarmos a situação exata das fábricas e 
escritórios locais. 
 
Para terremotos e outras situações fora do comum, a Fujitsu tem planos de contingência para 
modificar seu sistema de produção. Se tivermos de fechar uma fábrica, por exemplo, sabemos 
exatamente para onde transferir a produção. 
 



WSJ: Como o sr. tem se comunicado com seus funcionários desde o terremoto? 
 
Yamamoto: Geralmente mando um e-mail por semana para todos os funcionários da Fujitsu. 
Mas desde o terremoto tenho enviado um e-mail desses a cada dois dias. Falo sobre 
acontecimentos específicos dos dias e também sobre o que a Fujitsu está fazendo para ajudar 
o Japão a lidar com a crise. 
 
E também vários empregados mandaram e-mail com ideias e sugestões. Alguns estão 
tentando criar um fundo filantrópico, enquanto outros querem organizar uma equipe de 
voluntários para ajudar na região afetada. 
 
WSJ: O que o sr. acha que é o maior desafio da indústria japonesa agora? 
 
Yamamoto: A recuperação inicial do dano físico causado pelo terremoto será bem rápida. 
 
Mas o desafio maior será a escassez de eletricidade. 
 
Acho que o mais importante para o Japão primeiramente é garantir a oferta de eletricidade 
para as pessoas nas áreas prejudicadas pelo terremoto, para ajudar a melhorar suas 
condições. Aí a próxima prioridade da oferta de eletricidade seriam as indústrias, 
especialmente o setor manufatureiro. Se a produção industrial continuar fraca vai gerar 
desemprego e outros problemas sociais. Isso atrasaria seriamente a recuperação do Japão. A 
terceira prioridade devem ser as famílias das regiões afetadas. Sei que dar mais importância a 
fábricas que a pessoas irrita alguns, mas a recuperação da indústria é essencial para garantir 
emprego e proteger a vida das pessoas. Se o desemprego aumentar e algumas empresas 
falirem, as famílias sofrerão as consequências. De qualquer maneira, é uma questão 
importante que precisamos discutir mais. 
 
WSJ: Como a crise afetará o ambiente empresarial mundial? 
 
Yamamoto: O que está acontecendo agora pode ter um efeito duradouro na cadeia mundial 
de suprimentos da indústria. Se alguns produtos dependem muito do Japão, algumas 
empresas podem reconsiderar sua dependência de um único país e começar a diversificar suas 
fontes. Mas outras partes do mundo também não estão livres de riscos. Um desastre natural 
atingiu o Japão desta vez, mas isso não significa que não pode ocorrer em outro lugar. Como 
diversificar os riscos será uma questão importante, e isso não necessariamente será negativo 
para as empresas japonesas. Se mais empresas buscam vários fornecedores, isso pode criar 
oportunidades para empresas japonesas em alguns setores que há muito são dominados por 
concorrentes de outros países. 
 
WSJ: O que a Fujitsu pode fazer para ajudar o Japão a superar a crise? 
 
Yamamoto: Um exemplo é que pequenas cidades e povoados do nordeste do Japão foram 
completamente arrasados pelo tsunami. Enquanto a região se recuperar da destruição, 
surgirão dúvidas sobre como recuperar os arquivos de registro dessas cidades e povoados. 
Com a tecnologia da Fujitsu, pode ser possível recriar esses arquivos perdidos usando recibos 
do imposto e outros dados. 
 
O acidente nuclear provavelmente vai gerar mais discussão sobre como geramos eletricidade, 
mas ao mesmo tempo também temos de discutir como consumimos eletricidade. Acho que o 
desastre como um todo vai acelerar uma transição para uma sociedade que consome 
eletricidade com mais eficiência. A Fujitsu pode contribuir para essa transição fornecendo a 
tecnologia necessária para criar um sistema mais eficiente de distribuição de eletricidade. 
Como eliminar o desperdício no consumo de eletricidade será um tema muito importante para 
o mundo. 
 
WSJ: O que o sr. aprendeu com esta crise? 
 



Yamamoto: Acho que ainda é cedo para olhar para trás e dizer o que aprendemos. No 
momento eu tenho de continuar seguindo em frente. Tenho de proteger os negócios da Fujitsu 
de possíveis danos, e também pensar o que a empresa pode fazer para ajudar o Japão a se 
recuperar. Talvez daqui a seis meses ou um ano eu possa refletir sobre a experiência inteira e 
falar como lidei com ela e o que poderia ter feito. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2011, Empresas, p. B6. 


