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À minha aproximação, John Tu sai de seu lugar, apresenta-se e logo puxa conversa. "Gosto 
muito do Brasil. Tenho vontade de morar aqui", diz, animado. Minutos depois, já na sala onde 
vai conceder a entrevista, ele arrasta sozinho uma pesada poltrona, onde se ajeita 
tranqüilamente. Assim, sem nenhuma cerimônia, Tu mais parece o dono de uma lojinha de 
artigos chineses, dessas que existem em qualquer lugar. É uma ocupação , aliás, que ele já 
teve, nos anos 70, quando abriu seu primeiro negócio nos Estados Unidos. "Ainda tenho o 
cartão da loja", comenta 
 
O atual cartão de Tu, no entanto, mostra que esses tempos vão longe. Aos 65 anos, ele é co-
fundador e um dos principais sócios da Kingston, a maior fabricante independente de 
memórias de computador do mundo. "Em 2005, obtivemos uma receita de US$ 3 bilhões e a 
previsão para este ano é crescer de 15% a 20%", diz. A companhia, de capital fechado, não 
divulga o lucro líquido, mas o resultado é saudável, afirma Tu.  
 
A trajetória do empresário e de seu sócio, David Sun, tem muito do senso de oportunidade que 
caracteriza os empreendedores, um ponto comum nesse tipo de história. Mas também conta 
com uma dose do acaso, além de peculiaridades que tornam a história da dupla um caso 
único.  
 
Tu não era bom aluno quando criança, detestava a carreira de engenheiro elétrico - que 
abraçou quando jovem só para satisfazer a família -, e nunca foi um gênio da eletrônica. 
Mesmo como baterista da banda 'JT and the California Dreamin', do qual participa nas horas 
vagas, ele diz ser "muito ruim". A confessa falta de ritmo não o impediu, porém, de aceitar o 
convite da Associação Meninos do Morumbi - que ele já ajudou -, para vir ao Brasil tocar com 
os garotos da instituição.  
 
Talvez seja essa persistência oriental frente aos desafios a razão de sua sobrevivência nos 
negócios. Tu nasceu em Chungking, na China, mas sua família precisou deixar o país às 
pressas, depois da II Guerra, por causa da guerra civil e porque seu pai era adversário das 
forças de Mao Tse-Tung. "Na época, eu tinha uns seis ou sete anos. Foi uma questão de 
sobrevivência", ele diz.  
 
Até os 18 ou 19 anos, Tu permaneceu no refúgio familiar em Taiwan, mas depois foi para a 
Alemanha, onde chegou a trabalhar no restaurante de um tio por alguns meses. "Ele não 
falava alemão e seu mundo era restrito. Pensei: eu tenho de sair dessa cozinha."  
 
Na Alemanha, Tu também conheceu o chão de fábrica. "Pelo sistema educacional alemão, era 
preciso aprender a operar uma máquina na fábrica antes de ir para a faculdade de engenharia. 
Eu não me importaria se fossem uns seis meses, mas fiquei um ano e meio. Foi uma época 
difícil."  
 
Apesar dos problemas, Tu conseguiu graduar-se e emigrou para os Estados Unidos, onde vivia 
uma irmã. De Nova York, o ponto inicial, ele mudou-se para o Arizona, onde abriu a loja de 
suvenires, com dinheiro emprestado da família. O empréstimo seguinte foi obtido no banco e 
financiou seu próximo passo: construir e vender pequenos prédios. O negócio deu certo, mas 
em 1977 a economia começou a desacelerar e o mercado imobiliário parou nos EUA.  
 
Foi quando o amigo David Sun, que trabalhava em uma companhia de componentes 
eletrônicos, desenhou o protótipo de uma placa de memória para uso em PCs e propôs 
sociedade a Tu. "Perguntei qual o custo de produção e por quanto venderíamos o produto. Ele 
disse que o custo era de US$ 200 e o preço poderia ser fixado em US$ 2 mil. Aceitei."  
 
Durante meses, Tu recebeu consultas de interessados que liam os anúncios da empresa 
recém-criada, a Camintonn, mas nunca compravam nada. "Até o dia em que a Digital 
Equipment Corp (DEC), de Boston, nos ligou, dizendo que mandaria uma equipe de sete 
pessoas para nos visitar, na Califórnia." Tu não tinha nada para fazer, mas alegou problemas 



de agenda e pediu dois dias. Nesse período, alugou um escritório - ele trabalhava em casa, 
sozinho - e pediu para alguns amigos fingirem trabalhar no local, atendendo telefonemas e 
anotando pedidos fictícios. "Chegamos a emprestar cadeiras do vizinho", conta Tu.  
 
Ao fim da visita, o teatro era visível, mas o negócio saiu. "Eles disseram: John, nós 
percebemos o seu jogo. Não estamos interessados em comprar o produto pronto, mas 
queremos licenciar a tecnologia de vocês." Foi o primeiro impulso para o negócio decolar. A 
DEC, que então era uma gigante dos computadores, injetou US$ 250 mil no negócio e atraiu a 
atenção de outros jogadores do setor. Em 1986, a AST - que não existe mais - decidiu comprar 
a Camintonn. Tu e Sun saíram ricos, no início de 1987, mas pouco depois uma desgraça se 
abateria sobre as finanças de ambos.  
 
Tu ainda se recorda bem do dia 19 de outubro de 1987 - a "segunda-feira negra" - quando 
houve um crash na bolsa americana. Junto com Sun, ele tinha US$ 3 milhões investidos em 
ações. Era todo o patrimônio de que dispunham. "Em duas horas, perdemos tudo."  
 
 
A saída foi recomeçar do zero. Sun desenhou rapidamente um novo tipo de memória. "No 
primeiro dia, vendemos dez peças, exigindo pagamento em dinheiro para comprar mais 
material."  
 
O que eles não sabiam é que a indústria de PCs enfrentava uma grave crise de 
desabastecimento, o que ajudou a Kingston - a empresa que nasceu do desastre - a solidificar-
se no mercado. Não foi a única vez que os dois sócios ganharam uma mãozinha do destino.  
 
Sob a direção de Tu, a Kingston construiu uma reputação de qualidade e despertou o interesse 
do grupo japonês SoftBank, do milionário Masayoshi Son. Em 1996, ele decidiu comprar 80% 
da Kingston, por US$ 1,5 bilhão. "Na época, nós advertimos que o valor estava 
superestimado", diz Tu. Dois anos depois, com o negócio de memórias em baixa e a decisão de 
concentrar-se na internet, o SoftBank revendeu o negócio para Tu e Sun. O preço? Menos de 
um terço do original: US$ 450 milhões.  
 
Desde então, Tu tem freqüentado listas de milionários da revista Forbes e aumentado sua 
coleção de carros, do qual fala quase envergonhado, incluindo preciosidades como um Aston 
Martin, o carro do agente secreto 007. O automóvel mais famoso, porém, nunca foi para sua 
garagem.  
 
É o próprio Tu quem conta a história: no início da Kingston, ele chegou a duvidar que a 
empresa durasse muito tempo. "Fiz uma aposta com o David e prometi dar a ele um carro se a 
empresa se firmasse em 12 meses." Anos depois, ele pagou a dívida: deu um Jaguar ao sócio. 
Sun ficou com o presente até uma noite, durante um jantar da empresa, quando uma 
funcionária comentou que seu sonho era ter um Jaguar. "David pediu a Janet um dólar e, em 
troca, deu as chaves do carro." Foi, provavelmente, o Jaguar mais barato da história. 
 
Leia mais 
 
Meta é chegar a US$ 40 milhões no Brasil  
De São Paulo 
 
A América Latina e outros mercados emergentes, como alguns países da Ásia e do Leste 
Europeu, devem contribuir significativamente para o crescimento das vendas globais da 
Kingston neste ano, segundo John Tu, executivo-chefe da companhia.  
 
No Brasil, as metas de vendas têm sido superadas nos últimos anos, diz Christian Maldonado, 
que comanda a subsidiária. "Em 2004, quando a expectativa era crescer dos US$ 2,7 milhões 
do ano anterior para US$ 4,5 milhões, fizemos US$ 6,5 milhões. No ano passado, o alvo era 
atingir US$ 15 milhões, mas chegamos a US$ 23 milhões", afirma o executivo. "Para 2006, a 
meta é alcançar US$ 40 milhões."  
 



Um dos fatores que ajudaram a impulsionar o desempenho em 2005, diz Maldonado, foi a 
saída da concorrente Itaucom do mercado. O negócio, que era um braço da Itautec, foi 
transformado em uma companhia pela holding Itaúsa e posteriormente encerrado.  
 
Produtos dirigidos a outras áreas, além dos computadores, também engordaram a receita da 
Kingston. Do faturamento da subsidiária em 2005, US$ 5 milhões vieram de memórias flash, 
usadas em câmeras fotográficas, computadores de mão etc. É um segmento diferente do 
mercado original da Kingston - o das memórias RAM, dedicadas ao armazenamento temporário 
dos dados.  
 
A Kingston tem inúmeros concorrentes, a maioria empresas de médio e pequeno portes, 
afirma Tu. Em alguns casos, grandes fabricantes de computadores, como Hewlett-Packard e 
Dell, também funcionam como competidores.  
 
As atuais fábricas da Kingston estão nos Estados Unidos, Taiwan, China e Malásia. John Tu 
afirma que estaria disposto a sentar-se com o governo brasileiro para discutir a instalação de 
uma fábrica no país. "Se houvesse uma boa proposta, certamente estaríamos interessados. 
Acreditamos no futuro da América Latina e do Brasil e queremos achar uma solução para 
apoiar a região", diz. Até agora, porém, não houve nenhuma conversa nesse sentido, esclarece 
o empresário.  
 
Em linhas gerais, o contrabando e a burocracia são algumas das barreiras que precisariam ser 
superadas no Brasil, afirma Tu. As regras do Processo Produtivo Básico (PPB) são outro ponto 
sensível para a empresa. (JLR) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 abr. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 


