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Gigante dos EUA de olho nas ideias brasileiras

Sony encara
o desafio
de voltar a
ser criativa
Para ex-executivo, grupo só volta a crescer
se encontrar um líder como Steve Jobs

Empreendedorismo

WELLINGTON FREIRE
PRESIDENTE DA SOFTWELL
“Atraímos a atenção do Banco
Mundial em uma apresentação
de dez minutos.”

Esporte, Saúde e Lazer

● No vermelho
A Sony prevê que terá um prejuí-
zo de US$ 3,2 bilhões para o ano
fiscal encerrado em 31 de março.
Essa será a maior perda desde
1995. A empresa foi afetada pelo
terremoto no Japão.
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IBM ajuda empresas
nascentes com ideias
inovadoras a ter
acesso a tecnologia e a
conseguir financiamento

Percalços. Howard Stringer tem tido problemas em cumprir a promessa de ‘reinventar’ a Sony

Fernando Scheller

Empresas brasileiras “nascen-
tes” – também conhecidas como
startups – com até cinco anos de
mercado terão, a partir deste
ano, a chance de ganhar o apoio
da gigante americana de tecnolo-
gia IBM para transformar proje-
tos inovadores em realidade. O
Brasil entra no circuito do proje-
to SmartCamp – em tradução
aproximada, “acampamento de
inteligência” –, que premia com-
panhias com ideias originais.

Segundo o vice-presidente de
marketing da IBM, Mike Riegel,
o objetivo é promover soluções
que ajudam a resolver proble-
mas que afetem um grande nú-
mero de pessoas, como o atendi-
mento à saúde e o trânsito. A ven-
cedora da etapa nacional, além
de ter o projeto implementado,
será selecionada a participar da
competição mundial, que esco-
lherá o “Empreendedor do Ano”
entre projetos de 18 nações.

Riegel diz que a inclusão do
País no rol de participantes nes-
te segundo ano de SmartCamp –
ao lado da Alemanha e da China,
que também foram adicionados
à competição – foi motivada pe-
lo aumento do número de empre-
sas brasileiras de pequeno porte
de perfil inovador. “O mercado
de private equity e venture capi-

tal (que aplica recursos em star-
tups) cresceu de US$ 6 bilhões
em recursos para US$ 40 bilhões
nos últimos seis anos”, explica.

Vantagens. Durante o período
da competição, as companhias
poderão receber usar ferramen-
tas tecnológicas da IBM. A gigan-
te americana também ajudará os
microempresários a traçar pla-
nos de negócios mais claros an-
tes da etapa final da competição
nacional. Além disso,o relaciona-
mento com a IBM pode trazer
visibilidade para o projeto, o que
pode atrair outros investidores
de longo prazo. As inscrições pa-
ra o concurso devem ser feitas
pela internet, e o prazo vai até
agosto. A empresa vencedora se-
rá escolhida em novembro.

A baiana Softwell recebeu R$ 1
milhão do braço de investimen-
tos do Banco Mundial depois de
participar de um evento promo-
vido pela IBM há dois anos, an-
tes da introdução do “acampa-
mento de inteligência”. A empre-

sa, conhecida pela ferramenta
Maker – que reduz a necessidade
do uso de códigos no desenvolvi-
mento de softwares –, criou um
sistema de gestão de serviços de

saúde que chamou a atenção do
órgão internacional.

O Saúde Digital, já implantado
pela Prefeitura de Feira de Santa-
na (BA), organiza a identificação
do paciente – com leitura de im-
pressão digital –, armazena o his-
tórico de tratamentos e faz a ges-
tão do atendimento nos hospi-
tais e postos de saúde. Ao ser cha-
mado, o cliente vê em uma tela
seu nome e fotografia. “Atraí-
mos a atenção do Banco Mun-
dial em uma apresentação de 10
minutos”, lembra Wellington
Freire, presidente da Softwell.

Agora, a empresa – que deve
faturar R$ 17 milhões este ano,
contra R$ 10 milhões em 2010 –
investe suas fichas na organiza-
ção do trânsito das grandes cida-
des com um projeto atualmente
em fase de testes em Salvador, o
TechBus. A Softwell criou uma
ferramenta de gestão que presta
serviços tanto para empresas de
ônibus quanto ao usuário.

O passageiro poderá receber
informações sobre o quanto terá
de esperar pelo próximo coleti-
vo pelo telefone celular. Além

disso, os ônibus virão equipados
com rede wi-fi e monitores que
darão informações sobre a rota,
incluindo pontos turísticos. Já
as companhias vão receber da-
dos que ajudarão no gerencia-
mento da frota, como o fluxo de
passageiros em diferentes horá-
rios. O sistema rastreia os ôni-
bus e informa imediatamente
qualquer desvio de rota. “Os ôni-
bus terão câmeras, que poderão
identificar criminosos, criando
uma ‘lista negra’.”

Com o projeto, a Softwell pas-
sa a competir no segmento do
qual saiu o vencedor global do
SmartCamp no ano passado. A
empresa StreetLine usa senso-
res para informar motoristas, pe-
lo celular, sobre as vagas de esta-
cionamento em determinadas
regiões. “Boa parte do trânsito
hoje é causada por pessoas ten-
tando estacionar”, diz Riegel, da
IBM. Segundo ele, a empresa se
prepara para fazer um projeto pi-
loto da StreetLine em São Paulo.

TÓQUIO E NOVA YORK

Se a Sony tivesse persistido
com o computador portátil
Airboard, que lançou em
2000, Satoru Maeda, e não Ste-
ve Jobs, da Apple, talvez esti-
vesse sendo celebrado como o
criador do tablet. “Eu inventei
o Airboard”, disse Maeda en-
tre garfadas de camarão frito e
bolinhos em um restaurante
chinês no centro de Tóquio.

Ele estava se referindo a um
aparelho dotado de tela plana
que precedeu o iPad por uma dé-
cada e oferecia vídeos, tela de to-
que para digitação e acesso à in-
ternet. O preço salgado e a quali-
dade de imagem precária foram
dois dos motivos para que o pro-
duto – que, em retrospecto, pare-
cia estar adiante de sua era – não
tenha decolado com rapidez.

Disputas políticas internas e
uma série de reorganizações divi-
sionais que causaram perturba-
ções na companhia garantiram
que ele jamais recebesse a aten-

ção de que necessitava para con-
quistar o sucesso, disse Maeda.

A transformação do Airboard
em Location Free TV – um apare-
lho que permitia assistir canais
de TV locais em qualquer lugar –
não bastou para convencer a
Sony ou o mercado de que a ideia
funcionaria. O projeto, que che-
gou a ser alardeado como tão re-
volucionário quanto o Walk-
man, foi inteiramente abandona-
do em 2008.

Maeda disse saber um ano an-
tes que a Sony, sob o comando
de Howard Stringer – que se tor-
nou presidente executivo em
2005 –, abandonaria sua inven-
ção, depois de receber um e-mail
de seu chefe. Pouco depois, Mae-
da deixou a empresa para a qual
havia trabalhado desde 1979,
quando a Sony lançou o Walk-
man e se tornou uma das empre-
sas mais atraentes do mercado.
Foi um período de glória que
Stringer prometeu retomar, mas
que Maeda, hoje executivo da fa-
bricante de equipamentos audio-
visuais Kenwood JVC, não acre-
dita que volte.

“A velha guarda da Sony gosta-
va do Airboard e do Location
Free TV porque eram produtos
novos, e era isso que a Sony fa-
zia”, disse. “As pessoas que co-
mandam a Sony agora não tem
experiência com essas coisas,
porque não introduzem produ-

tos novos há cerca de dez anos.”
Assim, Maeda e outros ex-fun-

cionários da Sony insistem que
sua antiga empregadora enfren-
ta sérias dificuldades e que Strin-
ger, de 69 anos, não tem mais
muito tempo para cumprir sua
promessa de reinventar a empre-
sa. É certo que Stringer pode alar-
dear seu papel no desenvolvi-
mento dos filmes 3D e a vitória
do padrão Blu-ray, promovido
pela Sony, na guerra dos forma-

tos de vídeo de nova geração.
Mas a companhia continua defa-
sada em relação ao restante do
setor da tecnologia, e seu talento
para desenvolver inovações que
atraiam o público praticamente
se evaporou.

Hackers. Um escândalo causa-
do por ataques de hackers em
abril expôs mais de 100 milhões
de contas da rede online de vi-
deogames da empresa a possível

roubo de dados e, não só prejudi-
cou sua imagem, como represen-
ta ameaça para a estratégia onli-
ne, que tem por objetivo unificar
uma corporação diversificada.
Os problemas podem prejudicar
o plano de sucessão cuidadosa-
mente preparado para quando
Stringer se aposentar.

E não são apenas antigos exe-
cutivos do grupo que veem a
magnitude de seus problemas.
Uma sucessão de importantes

executivos de empresas america-
nas de tecnologia, falando no
Reuters Global Technology Sum-
mit, umasemana atrás, não medi-
ram palavras quando questiona-
dos sobre a Sony. Robert Glaser,
presidente do conselho da Real-
Networks, companhia de softwa-
re de mídia para a web, compa-
rou a tarefa de Stringer na reabili-
tação da Sony a “introduzir o ca-
pitalismo no bloco soviético de-
pois de 50 anos de comunismo.”

A erosão da posição da Sony
serve como alerta do que pode
acontecer a empresas de tecnolo-
gia que perdem seus líderes ino-
vadores. Quando a Sony, coman-
dada por seu cofundador Akio
Morita, lançou o Walkman, a em-
presa serviu de inspiração aos
fundadores da Apple Compu-
ters, uma empresa minúscula
que acabava de ser criada.

“A Sony tinha os produtos
mais incrivelmente bem planeja-
dos do mundo. Queríamos ser
como eles desde o primeiro dia”,
disse Steve Wozniak, cofunda-
dor da Apple, em entrevista re-
cente. A Sony continuou a servir
como referência ao longo dos
anos 80, quando Morita transfe-
riu o comando criativo ao excên-
trico Norio Ohga, que havia estu-
dado para ser cantor de ópera e
chamou a atenção do fundador
ao escrever para a empresa se
queixando da qualidade de suas
fitas cassete. Mas esses sucessos
resultaram em complacência.

Em 1989, a expansão da econo-
mia japonesa começou a enfren-
tar obstáculos e a Sony cometeu
seu primeiro grande erro, ao ad-
quirir o estúdio cinematográfico
americano Columbia Pictures,
da Coca-Cola, por US$ 3,9 bi-
lhões.

Em 2000, antes do lançamen-
to do iPod, o valor de mercado da
Sony era sete vezes maior que o
da Apple. Hoje, sua capitalização
equivale a apenas 9% do valor da
empresa americana, e os preços
de suas ações pouco mudaram
desde 1995.

Discutindo o futuro da empre-
sa no jantar em Tóquio, Maeda,
o criador do Airboard, demons-
tra pessimismo. “Não creio que
a Sony possa mudar”, afirmou. A
menos, acrescentou, “que en-
contre um líder como Steve
Jobs”. / REUTERS

● Oportunidade
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