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Rapidez. Ou morte
JOÃO SORIMA NETO

V elocidade. Você já ouviu falar dis-
so, é claro. No final dos anos 90,

tornou-se um mantra das empresas,
durante a bolha da nova economia. E
funcionou. Empresas, pessoas, a eco-
nomia ficou mais rápida. Agora, meia
década depois, aquela velocidade to-
da ficou... lenta. A competição da
China, o uso disseminado da internet
no mundo dos negócios, a multiplica-
ção dos concorrentes, tudo isso exige

que as empresas sejam muito, mas
muito mais rápidas.

O celular, por exemplo. Há apenas
três anos, Motorola, Nokia, Samsung
e LG conseguiam colocar um modelo
novo nas mãos de seus clientes a ca-
da 18 meses. Hoje, isso é considera-
do uma eternidade. A média caiu pa-
ra nove meses. Em alguns casos, o
lançamento demora seis meses.

Quem não segue esse padrão perde
terreno. As montadoras americanas Ford
e General Motors levam 36 meses para

projetar e produzir um novo modelo de
carro. É um grande avanço - na déca-
da de 90, esse tempo era de até cinco
anos. Mas é pouco. A Toyota faz isso em
12 meses - um terço do tempo. Isso
acontece nas 53 fábricas espalhadas em
27 países. Resultado: a maior montado-
ra japonesa teve lucro de US$ 11 bilhões
no ano passado, maior que o das dez
principais montadoras juntas. A GM te-
ve prejuízo. Mas a Toyota que se cuide.
A também japonesa Nissan já anunciou
que vai desenvolver seus novos mode-
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CiOLPt «A : • :- : •• '^ Or>\ A estrutura enxuta
da Gol permite que decisões, como descontos
em passagens, sejam tomadas rapidamente

A espanhola Zara troca as peças da vitrine duas vezes
por semana para atrair os consumidores que não querem perder novidades

los num tempo ainda mais curto: dez
meses e meio. "Todo o esforço que as
empresas fizeram na década passada
em busca da eficiência foi positivo, mas
não suficiente. Hoje, velocidade é fun-
damental para se manter no jogo", diz
Carlos Eduardo Assmann, sócio-diretor
da Trevisan Consultores.

Velocidade sempre foi uma caracte-
rística marcante das empresas bem-su-
cedidas. O que mudou é que a tecno-
logia pisou no acelerador. Agora, as
companhias têm acesso a informações
em todo o planeta pela internet. Gra-
ças à web, conectam-se com talentos
de qualquer país e até formam uma re-
de de fornecedores mundial.

Quem está integrado a esse novo ce-
nário tecnológico pode responder aos
desafios mais rapidamente. O dólar
caiu e as peças brasileiras ficaram ca-
ras? A fábrica da Fiat em Betim, Minas
Gerais, instou seus fornecedores a im-
portar peças da China para o Palio. Sai
mais barato que fabricá-las aqui.

Produzir rápido não é o único modo
de ser veloz. Para competir com os chi-
neses no ramo têxtil, por exemplo, a re-

de espanhola Zara apostou na agilida-
de em girar os estoques. A Zara espa-
lha 200 estilistas pelos principais des-
files de moda do mundo, de Nova York
a Paris. Sua função é observar as ten-
dências lançadas por grandes nomes
como Prada ou Armani. Eles passam
essas idéias para uma verdadeira linha
de produção de peças, que por causa
da escala tem preços acessíveis. Menos
de 15 dias depois, os modelos estão nas
lojas Zara, com um ou outro ajuste.

Graças a um esquema de logística
fantástico, as peças fabricadas na Es-
panha chegam a qualquer lugar do
mundo em 48 horas depois do pedido.
"Somos um dos maiores clientes das
companhias de aviação do mundo. Agi-
lidade é a essência de nosso negócio",
diz o diretor-geral da Zara no Brasil,
Pedro Janot. Outra estratégia utiliza-
da pela Zara é manter as roupas pou-
co tempo na prateleira. Duas vezes por
semana elas são trocadas, o que faz
com que os clientes estejam sempre
circulando atrás de novidades.

O que as empresas rápidas têm em
comum é a capacidade de identificar

e aproveitar idéias simples, de baixo
custo, que criem hábitos entre os con-
sumidores e possam ser colocadas em
prática rapidamente. "No setor de ser-
viços, em que é mais rápido transfor-
mar boas idéias em produtos, isso é
fundamental", diz o consultor César
Souza, da Empreenda, consultoria es-
pecializada em estratégia.

Foi o que fez o Fleury Medicina Diag-
nostica, de São Paulo. O laboratório de
análises clínicas foi o primeiro a apro-
veitar a tecnologia para facilitar a vida
dos clientes. Coloca o resultado dos exa-
mes na internet, envia mensagens pe-
lo celular com o aviso de que o exame
está pronto e até instalou drive thrus em
algumas unidades para que ninguém
perca tempo quando for pessoalmente
ao laboratório. "Fomos ouvir os clientes
e descobrimos que uma das principais
aflições das pessoas era saber o resulta-
do o mais rápido possível", diz José Ro-
berto Lino Filho, diretor do Fleury. Ele
diz que o movimento de clientes cres-
ceu 10% depois das novidades.

Para uma empresa pequena, como a
Proteus, dos cientistas de computação
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: : Para Marcelo Romcy (à esq.) e Carvalho, da " ãCAO O Fleury, laboratório de São Paulo, foi o primeiro a aliar
Proteus, criar sistema de segurança de dados foi o pulo-do-gato tecnologia e serviço, colocando resultados de exames na internet

João Carvalho e Marcelo Romcy, en-
contrar uma oportunidade rapidamen-
te pode ser a diferença entre a vida e
a morte. Seu negócio original, a pro-
dução de CDs de acesso à internet pa-
ra provedores, não tinha futuro. Passa-
ram a trabalhar com segurança de da-
dos. "Criamos um produto de seguran-
ça que pode ser usado no Brasil, nos
EUA, na índia e em qualquer país do
mundo. Foi nosso pulo-do-gato", afir-
ma. Hoje eles têm escritórios em São
Paulo e Washington, além de clientes
em diversos países da América Latina.

A Gol é outra empresa que sabe to-
mar decisões rápidas - e, com cinco
anos de vida, já ocupa o segundo lu-
gar em venda de passagens aéreas no
país. "Numa tarde, decidimos vender
passagens de R$ 50 aos fins de sema-

na. No outro dia a promoção já esta-
va funcionando", diz Tarcísio Gargio-
ni, vice-presidente de Marketing e Ser-
viços da empresa.

Isso é possível porque a empresa tem
uma estrutura enxuta, em que o presi-
dente e os quatro vices decidem tudo
muito rápido. As informações seguem
por e-mail, sem papel ou memorandos,
e os funcionários respondem rápido.
"Vender passagens pela internet e fa-
zer check-in pela rede mostra que bu-
rocracia não faz parte de nossa cultu-
ra", diz Gargioni.

Outra característica das empresas ve-
lozes é que elas não têm medo de er-
rar. É preciso experimentar muitas ve-
zes até obter um fenômeno de vendas
ou um serviço inovador. O Google lan-

çou mais de cem produtos nos últimos
anos. Alguns não decolaram, como seu
serviço de comparação de preços, o
Froogle. A Virgin, uma companhia in-
glesa que atua em ramos tão distintos
quanto aviação ou lojas de livros e CDs,
se aventurou no ramo dos eletroeletrô-
nicos. Vendeu uma ninharia de CD-pla-
yers com sua marca e bateu em retirada.
Mas esses fracassos fazem parte da for-
ma de funcionamento dessas empresas,
e não podem ser dissociados de outras
iniciativas, que as fizeram ser o suces-
so que são. "Só existem dois tipos de em-
presa", disse o analista Bruce Richard-
son, da consultoria de tecnologia AMR
Research, à revista BusinessWeek. "As
rápidas e as mortas." •
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