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H
á uma década, a Dell pre-
cisou de 18 meses para de-
senvolver os notebooks da
série Latitude C. O produ-

to ficou no catálogo da empresa pelo mes-
mo período gasto no seu desenvolvimen-
to. No ano passado, a Dell lançou o note-
book Inspiron 700m. O tempo de desen-
volvimento do projeto: nove meses.
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A Nokia introduziu seus telefones
celulares série 5100 em 1998 e vendeu
dezenas de milhões deles durante cin-
co anos, alterando somente a cor do
aparelho. Em meados do ano passa-
do, a Nokia lançou sua linha "fashion":
telefones a serem vendidos somente
por cerca de 12 meses.

A Apple Computer estreou o iPod
em outubro de 2001. Nos dois anos se-
guintes a empresa apresentou seis no-

vos modelos. Mas, em um único ano,
2005, a Apple colocou no mercado oi-
to novos modelos iPod.

A obsolescência planejada passou a
ser regida pela Lei de Moore. Os consu-
midores esperam agora atualizações e
melhorias rápidas e regulares e substi-
tuições de praticamente cada produto
eletrônico no mercado. Mas essa inces-
sante renovação — especialmente
quando está ligada a lançar no merca-
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do uma engenhoca para o
festival de compras do fim
do ano — deixa os fabri-
cantes em uma posição
quase impossível. "O tele-
fone celular médio ainda
tem várias centenas de
componentes. O que tor-
na o equipamento interes-
sante para o consumidor é
cada vez mais um desafio
de design para o fabricante", afirma
Thomas Deitrich, vice-presidente de
comunicações móveis da Flextronics
International, que produz telefones pa-
ra a Motorola, Kyocera e Sony Ericsson.

As companhias mais velozes cria-
ram uma série de artimanhas para ace-
lerar o desenvolvimento de produto. A
Dell transferiu grande parte de seu tra-
balho de design de componentes — te-
las de laptop, leitores ópticos — para
parceiras fornecedoras, firmas de Tai-
wan como Quanta, Compal Electro-
nics e Inventec. "Não estamos criando
cada item isoladamente nos Estados
Unidos", comenta Gretchen Miller, di-
retora de marketing de laptops e equi-
pamentos de mão da Dell.

Há três anos a Hewlett-Packard trans-
feriu grande parte de sua engenharia e
testes de notebooks para Taipei, para fi-
car mais perto dos fornecedores, e redu-
ziu o tempo de desenvolvimento na li-
nha de produtos de 12 meses para sete
meses. A mudança eliminou as demoras
na comunicação e os atrasos na alfânde-
ga norte-americana, afirma Thomas Mit-
chell, vice-presidente da divisão de ne-
gócios de notebooks da HP.

A Flewxtronics diminuiu seu tempo
de desenvolvimento de telefones celu-
lares de 12 a 18 meses há cinco anos pa-
ra apenas três meses hoje. Em 1995, le-
vava entre 12 e 16 semanas para criar
um ferramental de molde de injeção pa-
ra a tampa frontal de plástico de um te-
lefone. Cada passo — desde os desenhos
iniciais em papel pelos artistas até a con-
versão de um lingote de aço em molde

de formato apropriado — era indepen-
dente dos outros. Os passos estão agora
interligados via software, de maneira
que se exige apenas uma semana para se
fabricar o molde. A fabricante de contra-
to concorrente Sanmina-SCI fez uma
transição parecida.

Poucos casos ilustram melhor a ten-
dência de velocidade para o mercado do
que o do Playaway, um aparelho digital
que "toca" livros concebido em agosto
de 2004 e projetado e produzido à velo-
cidade vertiginosa para chegar ao mer-
cado na temporada de feriados do fim
do ano passado. Christopher Celeste,
Mitch H. Kroll e Blake Squires, sócios na
Findaway, uma firma novata de Chagrin
Falls, Estado de Ohio, calcularam que

havia mercado para
um aparelho digital
pré-carregado com
um livro sonoro in-
teiro destinado a
pessoas que não es-
tão acostumadas a
fazer download.
Com metade da es-
pessura de um bara-
lho de cartas, o Pla-
yaway parece um
minilivro de capa
dura e é vendido pe-

lo mesmo preço de um livro sonoro em
CD (US$35 a US$50).

Treze meses, depois mais de 75 mil
unidades foram remetidas aos armazéns
da rede Borders, Barnes & Noble e da
OfficeMax. Celeste afirma que obteve
receita de US$ 2,5 milhões com essa pri-
meira remessa. A Wal-Mart mantém o
produto em 100 lojas.

Os sócios não eram fabricantes ex-
perientes de engenhocas, mas chega-
ram suficientemente perto e estavam
dispostos a atender à mania criada pe-
lo iPod de áudio digital. Celeste, filho
do ex-governador de Ohio, Richard Ce-
leste, trabalhou em comércio eletrônico
e publicidade. Kroll teve experiência in-
dustrial em uma companhia de produ-
tos para cabelo, e Squires dirigiu uma
próspera empresa de mídia.

A Findaway conseguiu repetir as tá-
ticas das gigantes: terceiriza quase tu-
do, usa fornecedores estrangeiros e
emprega qualquer atalho para chegar
ao mercado rapidamente. "Todas as
pessoas nos diziam que estávamos en-
volvidos em algo que era impossível,
do design acabado até o lançamento
em nove meses. Insistíamos em apon-
tar para o nome nos nossos cartões de
visita", diz Celeste, 40 anos, referindo-
se ao nome Findaway (encontre um
caminho, em inglês).

A corrida começou em agosto de
2004 com o pedido de registro de duas
patentes. Os sócios captaram dinheiro
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de investidores particulares e orçaram
US$ l milhão para levar as idéias ao es-
tágio de fabricação. A Findaway contra-
tou uma firma de design de Columbus,
Ohio, para produzir um protótipo. E um
mês depois recrutou a empresa Ideo pa-
ra concluir o design. A Findaway, em se-
guida, realizou um leilão com vários fa-
bricantes de contrato, incluindo a San-
mina-SCI e Flextronics.

As pessoas alertaram os sócios da
Findaway que gastariam mais por servi-
ços apressados. Mas o cronograma
apertado economizou-lhes dinheiro por

para mostrar aos seus fabricantes de con-
tratos potenciais. Algumas semanas mais
tarde escolheram a Sanmina-SCI porque
esta não temia trabalhar com uma com-
panhia tão pequena e estava disposta a
produzir pequenos lotes do produto, um
título de livro Playaway de cada vez. A
Ideo continuou a refinar o design para
reduzir custo e tempo, alterando os con-
troles no aparelho de uma membrana de
superfície lisa para os botões emborra-
chados mais comuns salientes no reves-
timento plástico. Isto eliminou US$ 0,45
do custo do aparelho.

Há cinco anos, eram necessários 18 meses para desenvolver um novo celular

forçar o corte de projetos que eles não ti-
nham tempo para executar. A Ideo fez
duas pesquisas entre consumidores pa-
ra lhes mostrar uma simulação em com-
putador de como o Playaway funciona-
ria. Se tempo e dinheiro não tivessem
sido pontos tão importantes, os sócios
da Findaway poderiam ter realizado
uma ou mais pesquisas com protótipos
reais. A Ideo, que normalmente demo-
ra entre seis e nove meses para executar
uma tarefa, terminou o design indus-
trial em 12 semanas.

Em janeiro, os sócios da Findaway
apresentaram seu protótipo na feira de
Eletrônicos de Consumo de Las Vegas

A Sanmina-SCI comprometeu-se a
produzir, embalar e entregar o Playa-
way aos centros de distribuição dos va-
rejistas em fins de setembro. George
King, que dirige a montagem de placas
de circuitos impressos da empresas,
passou o trabalho de desenvolvimen-
to a seis centros de operação, incluin-
do um em Calgary, Canadá, para tra-
balhos de plásticos e ferramental, um
em Phoenix, Arizona, para layout de
circuitos impressos e um em Huntsvil-
le, Alabama, para desenvolvimento de
testes. Ele preferiu montar o Playaway
em Guadalajara, México, apesar de que
o custo teria sido menor se fosse feito

na China. Guadalajara consegue en-
viar o produto mais rapidamente aos
Estados Unidos e está no mesmo fuso
horário da região central norte-ameri-
cana, melhor para os três a cinco tele-
fones diários que faria mais tarde.

Em fevereiro Celeste, da Findaway, uti-
lizou os contatos de seu pai para obter
uma reunião com um comprador da
Borders. Com a aprovação verbal da re-
de, a Findaway comprou os direitos auto-
rais para livro sonoro ao que subseqüen-
temente se tornou uma lista de 33 títulos
de seis editoras, incluindo "O código Da
Vinci" e " 1776" de David McCullogh.

Em junho a Sanmina-SCI concluiu as
primeiras 20 unidades do produto para
o grupo de testes e software de Huntsvil-
le. Em 8 de junho, a empresa iniciou a
construção de espaço industrial para a
Findaway na sua fábrica em Guadalajara.

O plano original previa fabricar 5 mil
unidades por dia. Em 15 de setembro, o
segundo dia completo de produção, a
Sanmina-SCI fabricou 1.728 unidades.
Na semana seguinte, a Sanmina-SCI
acresceu 100 metros quadrados de espa-
ço, duplicou o número de trabalhadores
por turno para 30 e adotou turnos de
fim de semana. Mas a linha de monta-
gem que insere o Playaway, os fones de
ouvido e o cordão na embalagem de va-
rejo estava lenta demais. Seu ritmo de
mil unidades de Playaway por dia nun-
ca iria cumprir o prazo previsto de fins
de setembro. A Sanmina-Sci derrubou
paredes para abrir mais espaço para me-
lhorar o fluxo de trabalho. A velocidade
subiu a 6 mil unidades diárias. Em 30
de setembro o primeiro caminhão dei-
xou Guadalajara com 56 unidades do
Playaway, rumo aos depósitos da Bor-
ders na Califórnia e Tennessee.

A Findaway já está de volta às pran-
chetas para melhorar os controles de
volumes e portas de baterias; King, da
Sanmina-SCI, tem uma lista de 18 itens
a serem verificados para tornar o Pla-
yaway ainda melhor, enquanto reduz
os custos em 25%.
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