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Históriadosnegócios
bem-sucedidos
Oautor deEmpreender – Fa-
zendoaDiferença (176págs.,
R$28,60), da Editora Funda-
mento (www.editorafundamen-
to.com.br), o americanoMi-
chael E.Gerber, é considerado
umdos grandes gurus do em-
preendedorismo.Hámais de
20anos, atende, comopresi-
dentedaE-MythWorldwide,
25mil empresários. O livro,
que já vendeumais de 1mi-
lhãodeexemplares nosEUA,
Canadáe Inglaterra, pretende
mostrar que, nomundo inteiro,
os negóciosde sucesso são
geridospor pessoas comuns.

LIVRO

Projetotentareduzir
‘morte’deempresas
OSebraedesenvolveu, empar-
ceria comas JuntasComer-
ciais estaduais, umprojeto pa-
radar apoio aosempreendedo-
resque acabaramde registrar
sua empresa.Oprojeto será
apresentadonaquinta-feira,
às 9h, noHotel KubitschekPla-
za, emBrasília. Segundo infor-
maçõesdoSebrae, o objetivo
daparceria é reduzir amortali-
dadeempresarial, bastante
elevadanos primeiros anosde
operaçãodasmicro e peque-
nas empresas.
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Sonytentarecuperar identidade
ESTRATÉGIA
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Centralização excessiva inibe a expansão de pequenas empresas

Empresa atua hoje em tantos segmentos que não é mais reconhecida como inovadora na área de eletrônicos

Empreendedortemdesaber
omomentodedelegarpoder

GESTÃO

Martin Fackler
THE NEW YORK TIMES
WAKO, JAPÃO

QuandoKumikoIshiokafezseu
seguro de carro no ano passa-
do, ela preferiu a empresa que
ofereceu o produto mais bara-
to. Mas também ajudou o fato
de que amarca da empresa era
amesma que emitira sua apóli-
ce de seguro de vida, da sua lo-
çãodepele favorita e até do seu
aparelho de televisão.
“Sony é umnomeno qual vo-
cêpodeconfiar”, afirmouIshio-
ka, 38 anos, proprietária de
uma butique de roupas em
Wako, subúrbio de Tóquio.
“Mas, na realidade, não é mais

somente uma empresa de pro-
dutos eletrônicos”.
NosEstadosUnidos aSonyé
conhecidacomoagigantedose-
tordeprodutos eletrônicosque
seexpandiuparaáreade filmes
e música, com resultados irre-
gulares.Mas,noplanodomésti-
co,noJapão,elaéumaempresa
enormeedifusa, umconglome-
rado que se expandiu, venden-
do os mais variados produtos,
desde baterias para lanternas,
serviços bancários online até
foie gras.
O que é problemático. A
Sony se ampliou para tantas
áreasdenegóciosnoJapãoeno
exterior que está confundido

sua identidade original, de em-
presa inovadora na área da en-
genharia. Para os analistas, es-
ta imagem mais obscurecida
ameaça um dos ativos mais lu-
crativos da empresa: o chama-
do “ágio” Sony, ou seja, preços
mais altos para seus produtos
eletrônicos,queaindarepresen-
tam64%dareceitadaempresa,
excluindo as vendas internas
entre as divisões da Sony.
Restaurar esse ágio, acres-
centam,éumdosmaispremen-
tes desafios com que se depara
oprincipal executivodaSony,o
americano Howard Stringer,
que assumiu o comando da em-
presa há quase um ano. Strin-
ger tenta dar um novo vigor à
empresa, depois de anos com
produtos sem atração e lucros
desapontadores. Entretanto,
enquanto as receitas começa-
ram a se recuperar, esse ágio
continua encolhendo.

CÓDIGO DA VINCI
ASonyaindaéumadasmarcas
mais conhecidas domundo. De
acordo com os analistas, po-
rém, mesmo nos Estados Uni-
dos,hojepareceestarmaisasso-
ciada ao recém-lançado filmeO
Código daVinci do que aos apa-
relhos portáteis demúsica, por
ela criados em1979, ouaos apa-
relhos Walkman, hoje supera-
dos pelo iPod, daApple.
“O que é a Sony atualmen-
te?”, pergunta Hitoshi Kuriya-
ma, analista da Merril Lynch.
“Não sabemos mais. Os consu-
midores costumavam pagar
mais porque a marca significa-
va algo especial”.
Embora a Sony tenha perdi-
do grande parte do terreno no

Japão, os analistas dizem que o
ágiotambémencolheunosEsta-
dosUnidos,ondeaempresapre-
cisou cotar seus produtos mais

novos,comoostelevisoresdeal-
ta definição, a um preço próxi-
mo do cobrado por rivais como
Sharp, Panasonic e Samsung.

“ASony precisa reduzir esse
ágio” diz Paul O’Donovan, da
empresadepesquisademerca-
do Gartner. “O valor damarca,

embora ainda alto, está nitida-
mente em queda na cabeça do
consumidor.” Para Stringer,
restaurar a imagem da Sony é
uma prioridade, para evitar
que os problemas no Japão se
espalhempara o exterior.

PRODUTOS CAMPEÕES
Stringerpromete concentrara
atividade da empresa de novo
nos produtos eletrônicos e na
fabricação de “produtos cam-
peões”,quetornaramaSonyfa-
mosa. Em fevereiro deste ano,
oexecutivoanunciouplanospa-
ra vender diversas empresas
não essenciais sediadas no Ja-
pão, incluindo uma fabricante
de cosméticos, uma empresa
decomprasporreembolsopos-
tal, o Sony Family Club, e uma
cadeia de restaurantes pari-
sienses.
Embora tenha conseguido
progressos, como ficou prova-
do pela elevação das receitas,
paraosanalistasoseucaminho
ainda é longo. “Precisamos re-
fazer a marca seriamente em
termos de energia e percepção
em todo o mundo”, afirmou
Springer em entrevista.
A empresa tem cerca de
1.000 subsidiárias e afiliadas
emtodoomundo, dasquais um
terçonãotemrelaçãocomsuas
atividades principais, relacio-
nadas com produtos eletrôni-
cos. Na verdade, a área mais
rentável dentro do grupo Sony
atualmentenãoéadeeletroele-
trônicos, mas a financeira. No
Japão, a empresa conta com
trêsempresasdaáreafinancei-
ra(duasseguradoraseumban-
co), que fazem sucesso graças
aos seus baixos custos. ●

Livromostra
ocaminho
paraas
exportações

Comdezenasdecasosdesu-
cesso, o livro Passaporte pa-
ra oMundo (EditoraNobel e
Totum, 224 páginas, R$ 39)
conta o caminho feito pela
Agência de Promoção das
Exportações (Apex-Brasil)
paralevaraoexteriorospro-
dutos criados no País.
O livro retrata o esforço

dos pequenos e médios em-
presáriosdoPaís, juntamen-
tecomaApex,paraabrirpor-
tas para as exportações bra-
sileiras. “É um livro voltado
para os pequenos empresá-
rios eparaempreendedores
que têm a visão de buscar o
mercado externo”, conta o
jornalistaClaytonNetz, que
assina a obra com os tam-
bém jornalistas Nely Caixe-
ta e Ricardo Galuppo.
“A Apex leva empresá-

rios ao exterior, traz com-
pradores de outros países e
realiza uma série de ações
que os empresários preci-
sam tomar conhecimento”,
diz. Netz acredita que, ao
descrever os casos demaior
sucesso,retrataacriativida-
de do brasileiro namoda, no
design e na tecnologia. ●

PARCERIA

Ana Paula Lacerda

Quando a Nonus, empresa que
desenvolve e fabrica leitores de
códigos de barras, decidiu ex-
pandir os negócios, o presiden-
te Marcos Canola sentiu que
eraahoradeencontrarumpro-
fissional para ajudá-lo. “Eu não
conseguiria dar conta de lidar
com toda a área de leitores e da
nova área, de rastreamento de
veículos. Precisava de alguém
com flexibilidade e que fosse
bomnegociadorpara cuidar da
parte de leitores comigo.”
Canola contratou Cláudio

Sunagawa para a função, e diz

que foi uma excelente escolha:
“Eleestáatualizadosobreoque
acontece nomercado e me aju-
damuito.Noanopassado,aem-
presa cresceu 15% e para este
ano projetamos 20%.”
A escolha não foi simples,

masCanoladizqueamaiordifi-
culdade é perceber que, para o
trabalho ser bem-feito, é preci-
soqueoempresário descentra-
lize funções. “Émuitomais fácil
visualizar a empresa quando o
comando está em suas mãos.
Mas chega um ponto em que o
empresáriosenteque, senão ti-
veralguémparaajudá-lo,elese-
rá soterradopor trabalho e não
fará nada direito.”
O consultor da RCS Consul-

toria e Auditoria Raul Correa
daSilvadizqueesse éumsenti-
mento muito comum entre os
empresáriosdemicro,pequeno
e médio portes. “Quando o em-
preendedorabreaempresa, tu-
do é controlado por ele. Nomá-
ximo,ele temoauxíliodoconta-
dor.Masaospoucos,aempresa
easexigênciascrescem,eépre-
ciso contratarmais pessoal.”
Segundoele,hátrêsáreasna

empresa em que o empresário
deve semexceção procurar um
profissional qualificado. “Por
mais que ele queira colocar um
amigo ou um filho para traba-
lhar na empresa, existem três
setores em que a competência
deve estar acima de tudo, ou o
negócio pode naufragar: as ge-
rências comercial, administra-
tiva e de produção.”
Sãotrês tambémascaracte-

rísticasqueesseprofissionalde-
ve ter, segundoSilva: “Ele deve
terosmesmosprincípiosdaem-
presa,quocienteemocionaleca-
pacidade estratégica. Outras
características, como a forma-
ção, também são importantes,
mas essas são pré-requisitos.
Pareceexigirmuito,maséoseu
negócio que está em jogo.”
Gabriel Cherem, presidente

daVirtue,empresaespeciali-
zada em softwares para a
área jurídica, procurou es-
sas características ao bus-
carumgerentedeProjetopa-
ra a empresa. “Era uma fun-
ção importante para a estra-
tégia da empresa e para o di-
recionamento que estáva-
mostomando.Queríamosal-
guém com conhecimento do
trabalho, liderançaequefos-
se uma pessoa metódica.
Nãoadiantaria colocar qual-
querumnafunção,erapreci-
so alguém comprometido
com os prazos e projetos.”
ElecontratouWilhelmKoet-
zler para a função, e diz que
os negócios estão correndo
muito bem. “Todas as áreas
daVirtue estão bem coorde-
nadas e no último ano a em-
presacresceu80%.Jáchega-
mos ao médio porte e em
2006 devemos crescer pelo
menos omesmo tanto.”
Cheremdiz que foi razoa-

velmente difícil achar um
profissional com o perfil de-
sejado. "Quandovocêconhe-
cealguémesabequeirácum-
prir aquela função tão bem
quanto você, é fácil. Já bus-
car alguém no mercado é
muitomais difícil. No entan-
to, é necessário. A empresa
não pode ficar sem uma pes-
soa forte emcertas áreas.”
RaulCorreadaSilvaacon-

selha todos os empresáriosa
se preparem para delegar
funções importantes a ou-
tros funcionários. “Melhor
se já tiver algumas pessoas
em vista, porque em algum
momento,eleterádefazeris-
so”, afirma. ●

ESTRANGEIRO–OamericanoHowardStringerassumiuocomandoda japonesaSonynoanopassado

COMÉRCIO

‘A empresa não
pode ficar sem
uma pessoa forte
em certas áreas’

No Japão, grupo
vende desde baterias
para lanternas
até foie gras

ISSEI KATO/REUTERS
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