
Como as falhas de segurança da Sony podem afetar sucessão de comando 
Daisuke Wakabayashi  
 
A luta da Sony para minimizar as consequências de sua falha de segurança coloca em 
evidência Kazuo Hirai, o executivo que dirige a divisão de videogame da empresa e é o favorito 
para tornar-se o próximo diretor-presidente. 
 
Hirai, de 51 anos, enfrenta a maior crise de sua carreira. A divisão de videogames, que ele 
ajudou a tirar do vermelho quatro anos atrás, enfrenta o roubo de informação de mais de 100 
milhões de contas de sua rede de jogos on-line. A maneira como ele enfrentar a situação 
provavelmente afetará sua posição como aparente sucessor do atual diretor-presidente, 
Howard Stringer. 
 
Bilíngue, perfeitamente confortável no Japão e nos Estados Unidos, Hirai tornou-se o principal 
executivo da Sony na resolução da atual crise, disseram pessoas da empresa. Ele participa de 
praticamente todas as reuniões sobre a falha de segurança: falando inglês com as equipes 
técnicas na Califórnia e falando japonês com o diretor de informações, Shinji Hasejima, em 
Tóquio, e também trabalhando com equipes mundiais para elucidar questões judiciais e planos 
gerais de negócios. 
 
Algumas pessoas na Sony se dizem "surpresas" com a maneira como Hirai pôs a mão na 
massa, diante de sua falta de experiência em administração de crises e a propensão a delegar 
responsabilidades a seus executivos subordinados. 
 
"O que aconteceu não é bom para a Sony, mas é uma oportunidade fantástica para ele provar 
que é um bom líder", diz Atul Goyal, analista da corretora CLSA. "Se ele fracassar, diminuem 
suas chances de se tornar diretor-presidente. Se conseguir [administrar a crise], vai mostrar 
que é um sucessor capaz." 
 
A Sony está sob fogo cerrado de políticos e defensores da privacidade na web, que cobram 
mais esforços  
Hirai e Stringer não estavam disponíveis para dar entrevista. 
 
A Sony está sob fogo cerrado de políticos e defensores da privacidade na internet, que dizem 
que a empresa deveria ter anunciando mais cedo aos usuários a falha de segurança e se 
esforçado mais para proteger os dados pessoais dos clientes. 
 
A Sony afirma que um hacker conseguiu acessar os dados pessoais de 77 milhões de contas de 
usuários na PlayStation Network, que permite aos usuários do console jogar com outras 
pessoas pela internet e baixar jogos, filmes e programas de TV. Os dados de 24,6 milhões de 
contas da Sony Online Entertainment, a plataforma da empresa para conectar jogadores com 
computador, também foi invadida. 
 
A Sony enviou uma carta ao Congresso dos Estados Unidos, na quarta-feira, na qual informava 
que o hacker ou hackers apagaram todos os rastros de seu ataque. No curso de sua 
investigação, porém, a Sony informou que descobriu um documento deixado em seus 
servidores chamado "Anonymous". O conteúdo daquele arquivo dizia "Somos legião", que é o 
lema de um grupo um tanto disperso de militantes da internet chamado Anonymous, segundo 
a Sony. A empresa afirmou porém que não sabia ainda quem era o responsável pelo ataque. 
 
A Sony também informou que vinha se defendendo de ataques que buscavam causar panes 
em seus websites no momento em que os invasores roubaram a informação pessoal dos 
clientes de seus servidores. O Anonymous havia declarado antes que atacaria a empresa em 
retaliação a um processo que a empresa moveu contra um popular hacker, George Hotz. 
 
O Anonymous divulgou um comunicado negando seu envolvimento no mais recente ataque, 
mas informou que uma pessoa ou pessoas do grupo podem estar envolvidas. Hotz também 
negou envolvimento. Não foi possível localizar imediatamente um representante do 
Anonymous. 



 
Quando a Sony se desculpou perante a imprensa japonesa, no domingo, na primeira entrevista 
coletiva da empresa sobre a situação, Hirai foi o executivo mais graduado a se curvar. 
 
Ele tem sido a face da Sony durante a crise, substituindo Stringer, que não apareceu desde 
que se descobriu a falha de segurança. Stringer tem trabalhado nos bastidores, no escritório 
da Sony em Nova York. A Sony afirma que ele fala com Hirai de hora em hora e está em 
contato direto algumas vezes por dia com o diretor jurídico, o diretor financeiro e o diretor de 
comunicação. 
 
Mas Stringer tem deixado de maneira geral a solução do problema para Hirai, cujo caminho 
para o alto escalão do comando da Sony tem sido incomum. Ele praticamente não tem 
experiência com o principal negócio da empresa, o de eletrônicos, diferentemente da maioria 
dos executivos do alto escalão da Sony. 
 
Mas ele também é o mais experiente em serviços on-line. A PlayStation Network foi criada em 
2006 e seu sucesso tem sido usado como um exemplo - técnico e estratégico - de como a 
Sony planeja integrar serviços ao seus tradicionais eletrônicos de consumo. 
 
Quando a Sony promoveu Hirai a vice-presidente executivo, em março, Stringer, de 69 anos, 
disse que era "inescapável" a lógica de que Hirai seria o principal candidato para ser o próximo 
diretor-presidente da empresa. 
 
Hirai, que cresceu no Japão, nos EUA e no Canadá, começou a carreira em 1984 na joint 
venture de música da Sony com a CBS. Ele entrou na Sony Computer Entertainment em 1995 
- onde foi um fiel assistente de Ken Kutaragi, o executivo apontado como o criador do 
PlayStation - e ajudou a expandir o negócio de videogames da empresa nos EUA. Quando 
Kutaragi deixou o cargo, em 2007, Hirai o sucedeu como diretor-presidente da divisão de 
videogames. A formação de Hirai é em marketing, enquanto Kutaragi estudou engenharia. 
 
Hirai é conhecido como um bom ouvinte que raramente demonstra irritação e é generoso nos 
elogios e no crédito. As pessoas que trabalharam para ele dizem que ele praticamente não tem 
ego e delega rapidamente responsabilidades para o pessoal com mais conhecimento. 
 
A indicação de Hirai para o comando da Sony Computer Entertainment, quatro anos atrás, 
ocorreu em um período difícil para a divisão de videogames. O console PlayStation 3 tinha sido 
lançado um ano depois do Xbox 360, da Microsoft, e a um preço que era mais que o dobro do 
sistema da Nintendo, o Wii. A divisão também iniciava o que seriam quatro longos anos no 
vermelho. 
 
Sob o comando de Hirai, a Sony baixou o preço do PS3 para impulsionar a demanda e diminuir 
os custos de produção, evitando que a empresa tivesse prejuízo com cada aparelho. O 
desempenho do PS3 começou a melhorar. 
 
O negócio de videogames, que respondeu por 11% do faturamento da empresa nos primeiros 
três trimestres do ano fiscal encerrado em março, tem sido lucrativo há cinco trimestres. A 
Sony prevê que a divisão vai divulgar lucro no ano fiscal de 2011, cujos resultados serão 
divulgados em 26 de maio. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 maio 2011, Empresas, p. B2. 


