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Shizuo Takashino sabe como lidar com seus engenheiros ranzinzas. 

Em 1994, quando seu pessoal lhe disse que não havia jeito de encolher a nova filmadora da Sony 
Corp., ele os desafiou a afundá-la num balde d'água. Se bolhas emergissem, era porque ainda 
havia espaço a remover, disse Takashino, que à época supervisionava a divisão de equipamentos 
audiovisuais da Sony. Irritados, os engenheiros acabaram por criar uma câmera com largura e 
comprimento de um passaporte, e as vendas explodiram.  

Essa é a sacada que Takashino, hoje com 60 anos e vice-presidente executivo, gosta de recordar, 
agora que a Sony pena para rejuvenescer uma divisão de eletrônicos perseguida por fracas 
vendas, magras margens de lucro e uma estiagem de produtos de sucesso. Outrora conhecida 
como a mais engenhosa fabricante de eletrônicos do Japão, a empresa atualmente está sendo 
criticada por uma insossa linha em sua importante divisão de computadores Vaio e pela sua 
entrada tardia em mercados aquecidos como o de televisores de plasma ou cristal líquido e 
gravadores de DVD. A Sony divulgou fracas vendas e lucro no trimestre fiscal encerrado em 30 de 
junho. No trimestre anterior, ela surpreendera os mercados com um prejuízo líquido de US$ 926 
milhões.  

No mês que vem, a Sony irá revelar uma abrangente reorganização de suas fábricas e linhas de 
produtos, destinada a recuperar sua divisão de eletrônicos e a ajudar a ampliar sua margem de 
lucro operacional para 10% em três anos, dos 2,5% atuais. A Sony caiu na armadilha das grandes 
empresas de atacar frentes demais ao mesmo tempo, diz Takashino. Uma área que alguns 
analistas gostariam de ver cortada: a deficitária divisão de equipamentos audiovisuais de baixo 
preço da Sony, a Aiwa.  

Entretanto, mesmo enquanto Takashino e outros executivos finalizam esse plano, eles lidam com 
outra questão complicada: como nutrir o famoso espírito de inovação da Sony numa corporação 
de 161.000 funcionários e US$ 62,3 bilhões em vendas — especialmente numa área tão cruel e 
implacável como a de eletrônicos de consumo.  



A Sony há muito é conhecida por seus gerentes exigentes, engenheiros bem dispostos e 
inventores com liberdade, e pessoas de dentro da empresa dizem que sua particular cultura 
valoriza idéias e entusiasmo em relação a tempo de casa, experiência e diplomas universitários. 
Os criadores de produtos se orgulham de definir especificações que seus engenheiros têm 
dificuldade em cumprir. E executivos como Takashino vêem com desdém as reuniões de 
planejamento de produtos, dizendo: "Não se pesquisa demanda — cria-se." O processo decisório 
da Sony pode ser visto mais como aquele de uma empresa de capital de risco do que o de uma 
corporação multibilionária.  

"Se você não tiver uma maneira relaxada de decidir as coisas, não consegue avanços", diz 
Takashi Kinouchi, o criador de um gravador de minidisc que se liga a microcomputadores. Para o 
aniversário de dez anos do minidisc, Kinouchi pressionou com sucesso os engenheiros para que 
criassem um aparelho que tivesse menos de 10 milímetros de espessura, embora à época só o 
minidisc e a bateria juntos medissem 12 milímetros.  

Mas o enorme tamanho da Sony está tornando mais difícil — e menos eficiente — manter viva 
essa velha cultura. O processo de criação se tornou mais complexo e hoje leva até 100 pessoas 
para criar um único produto. Quando a Sony estava criando o walkman no fim dos anos 70, umas 
poucas pessoas podiam inventar aparelhos sozinhas durante seu tempo livre, recorda-se 
Takashino melancolicamente. Agora, com as novas metas de produtividade da Sony, a maioria 
dos funcionários não tem mais tempo livre para trocar idéias.  

Os gerentes da Sony não são tão exigentes quanto costumavam ser, acrescenta Takashino, que 
desde abril adotou como tarefa pessoal "cutucar" os projetistas para que enxuguem e aperfeiçoem 
seus aparelhos.  
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