


mais antigas dos Estados Unidos e a
mais rica em patentes, além de dona
de grande reputação no campo da
inovação de engenharia. Agora,
está decidida a se destacar também
na inovação de design —e com uma
meta bastante ousada: "Queremos
criar um projeto revolucionário por
ano", declara Wicks.

Se havia dúvidas sobre as contri-
buições do design para uma empresa,
mesmo no caso de uma companhia
com a atuação e a trajetória da
Motorola, o finíssimo modelo Razr
eliminou todas. No final de 2004,
o Razr ingressou em um mercado
abarrotado de centenas de con-
correntes genéricos e se destacou
imediatamente: tratava-se de um
modelo estilo concha medindo 13,9
milímetros de espessura, com corpo
metálico liso e quadrado e antena
interna. Foram vendidos mais de 24
milhões de unidades do Razr. "O
modelo fez pelos telefones celulares
do tipo concha o que o iPod fez para
os MP3 players", diz David Stein-
berg, presidente da varejista on-line

InPhonic. Além disso, impulsionou
o faturamento da Motorola (US$ 37
bilhões em 2005, mais da metade
decorrente das vendas de aparelhos
de telefones celulares) e os lucros
da companhia, consolidando sua
posição como primeira empresa do
setor nos Estados Unidos e segunda
colocada no ranking mundial [atrás
apenas da finlandesa Nokia]. "A
Motorola, que sempre teve uma
imagem de ser conservadora e algo
rígida, de repente virou cooF, diz
Kent German, editor sênior da seção
sobre telefones celulares do site de
tecnologia CNet.

No ano passado, seguindo o
exemplo da Apple e da "família
iPod", a Motorola colocou no merca-
do os "filhotes" do Razr: os modelos
de cor preta e rosa-choque, o Slvr
(telefone do tipo barra, que não
abre) e o Q, lançado para concorrer
com o BlackBerry, da empresa cana-
dense Research In Motion (RIM).
Apesar de graciosos, são variações
do mesmo tema e não há nenhu-
ma garantia de que conquistarão

a preferência do público. O Rokr
equipado com iTunes, por exemplo,
foi tirado de circulação em 2005,
primeiro caso de retirada de um
"descendente" do modelo original
desde o lançamento deste. Até o
próprio design geral pode transfor-
mar-se em um risco caso se torne
uma presença constante demais. "A
Motorola não pode limitar-se a fazer
telefones finos", acredita German. O
combate "telefone a telefone" ficou
ainda mais acirrado no final do ano
passado com a chegada da primeira
onda de imitações do Razr.

Como não convém esquecer,
a luta da Motorola (que lançou o
primeiro telefone celular do mun-
do, em 1983) é antiga. Em 1996 a
empresa obteve grande êxito com
o StarTac, que vendeu aproximada-
mente 75 milhões de unidades, mas
em 1998 a Nokia liderava o merca-
do. Nesse meio tempo, problemas
com os semicondutores afetaram
a Motorola, que, em 2001, perdeu
US$ 6,4 bilhões e, em 2002, fechou
diversas fábricas e dispensou 50 mil

O amuleto da
Motorola
Pebl, o novo modelo de aparelho celular da Motorola, marca o
triunfo da empresa no design. Mas será poderoso o bastante a
ponto de se transformar no próximo "divisor de águas" ou de fazer
esquecer, no Brasil, os recentes casos de explosão de aparelhos?
Ou trata-se de apenas mais um modismo?
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funcionários. O setor de telefonia
celular como um todo também en-
frentou problemas, com o desafio
de passar para a tecnologia digital
e seguir as tendências dos aparelhos
que incluíam câmera fotográfica.
Alguns analistas se perguntaram se
a Motorola não deveria vender sua
divisão de telefones.

A empresa escapou dessa situa-
ção no final de 2003, com a contra-
tação do astro do Vale do Silício Ed
Zander para ocupar a presidência,
em substituição a Chris Galvin, neto
do fundador, Paul Galvin. Na gestão
de Zander a Motorola começou
a restabelecer suas prioridades, e
o design dos produtos deixou de
ser uma questão secundária para
se transformar em uma missão. A
companhia chegou até a modificar
seu nome, abandonando a anacrô-
nica fusão das palavras "motor car"
e "Victrola" (reflexo das origens
da companhia, que inicialmente
fabricava rádios para carros) para
adotar o mais atual "Moto", embo-
ra não tenha abandonado o nome
Motorola. Um ano depois surgia o
Razr, e com ele um grande suspiro
de alívio.

"A forma de abertura [do Pebl] é diferente
de todos os demais celulares: basta
empurrar a parte superior com o polegar
e ela abre" Jim Wicks, diretor de design da Motorola

Mas agora a empresa encontra-
se outra vez diante de um dilema,
obrigada a apresentar outro pro-
jeto revolucionário de design em
um mercado inovador e de difícil
sobrevivência (de acordo com um
analista, dás 135 empresas do setor,
120 perdem dinheiro). Em outras
palavras, chegou a hora do próximo
ícone anunciado por Wicks. E, em-
bora ninguém questione que o Pebl
de fato representa algo novo e de
estética agradável e sutil, existem al-
gumas perguntas sem resposta: ele é
realmente bom? Os consumidores o
adotarão com a mesma intensidade
devotada ao Razr? Será que a nova
ênfase da Motorola em design ocorre
em detrimento da engenharia e/ou
da funcionalidade? E, finalmente,
esse telefone celular que custa
US$ 300 causará uma sensação
e tanto ou nem sequer afetará o
mercado?

Se o Razr pode ser comparado
a uma Ferrari, o Pebl corresponde
ao Fusca: simpático e com linhas
curvas, um "mascote" que permite
fazer chamadas, jogar e gravar ví-
deos de baixa definição. Pode ter
a cor preta ou vermelha, apresenta
uma superfície lisa e emborrachada
e exibe um discreto display externo.
Para uma empresa que apostou nos
telefones celulares de espessura
mínima, o Pebl representa uma
ruptura. "O Pebl é essencial para
nós, pois estamos afirmando que
nem todos os consumidores querem
o Razr", explica Wicks.

O executivo define o Pebl como
"quase uma homenagem à sutileza".

A forma de abertura é diferen-
te de todos os demais celulares:
basta empurrar a parte superior
com o polegar e ela abre, em um
movimento que Wicks considera a
"marca registrada" do aparelho. Ele
demonstra suas palavras abrindo e
fechando um Pebl rapidamente,
como se tivesse entre os dedos um
isqueiro da marca Zippo -ou uma
navalha.

Assim como ocorre com o Razr,
o Pebl não faz pensar na antiga
Motorola -na qual durante décadas
os engenheiros deram as cartas (e
tiveram grandes sucessos: o primei-
ro rádio portátil, o primeiro pager,
a primeira válvula de televisão de
imagem retangular, entre outras
realizações). Os responsáveis pelo
design tradicionalmente tinham
voz tímida. Na opinião de Daryl
Armstrong, analista do Citigroup,
com os aparelhos celulares "o foco
não estava voltado para a forma. Os
executivos da empresa se orgulha-
vam de criar uma funcionalidade
tão complexa que os usuários não
sabiam usar!".

"Nós éramos apenas 'aqueles
caras que desenham'", lembra Paul
Pierce, diretor de criação do estúdio
que se incorporou à companhia há
cinco anos. Mesmo quando os desig-
ners participavam de um projeto, es-
tavam em posição de desvantagem.
"Era a situação clássica: um designer
em uma sala com 40 engenheiros",
conta Jim Caruso, diretor de ope-
rações sênior. Como é típico das
organizações que ainda precisam
reconhecer o valor estratégico do
design, na Motorola os designers
não eram chamados nem para as
reuniões estratégicas: eles apenas
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recebiam a incumbência de projetar
determinado produto.

Jim Wicks começou a atuar na
empresa há cinco anos para ajudar
a desfazer essa mentalidade. Com
seu cabelo castanho penteado com
musse, óculos de aros metálicos,
calças jeans e um peculiar senso de
humor, chegou inicialmente pare-
cendo mais um "sujeito estranho" e
tímido do que um vice-presidente
de uma gigante internacional. Mas,
assim que ele entrou em ação, o que
não faltou foi sagacidade.

A trajetória de Wicks teve início
no Japão (mudou-se para o país logo
depois de se especializar em design
industrial) e foi um dos primeiros
designers não-japoneses a atuar na
Sony. Por 14 anos, trabalhou no
primeiro telefone celular da Sony
e outros equipamentos eletrônicos.
Depois de ser promovido a diretor
de projeto e de experiência dos con-

sumidores na Motorola, dedicou-se
à formação de uma cultura mundial
de design similar à existente na Sony:
focalizada, estratégica e altamente
cooperativa.

A valorização do design envolvia
um esforço de grupo. Um dos pri-
meiros "messias" foi Geoffrey Frost,
ex-especialista da Nike que na gestão
de Zander se tornou o responsável
pelo marketing da Motorola. Frost
criou os nomes compostos de quatro
letras e as distintivas campanhas que
ajudaram a destacar os telefones da
empresa. Mais ou menos na mesma
época, Wicks e sua equipe determi-
naram quatro princípios essenciais
que definiram o que faria do celular
algo especial: inovação, honestida-
de, riqueza e simplicidade. Isso sem
falar das normas não escritas, como
a "regra dos 3 metros": com tantos
modelos rivais se multiplicando na
paisagem, o que a Motorola queria

era que seus celulares fossem iden-
tificados pela forma, acabamento e
brilho -a 3 metros de distância.

Um dos maiores imperativos
da Motorola é o desenvolvimento
de produtos mais coordenado e
com visão de mais longo prazo.
O portfólio da companhia parece
uma árvore genealógica: abaixo do
espaço destinado ao Razr estão as
ramificações ocupadas pelo Slvr e
pelo modelo Q, além "das próximas
crias do Razr", como define Wicks.
"Não pensamos em um projeto, mas
em vários", esclarece ele.

Ao lado de Ron Garriques, res-
ponsável pela divisão de dispositivos
móveis e outro ás do design, o que
Wicks procura é aparelhos que se
relacionem entre si, baseados no
design e na tecnologia que deram
certo. E claro que o compartilha-

102 www.hsmmanagement.com.br HSM Management 58 setembro-outubro 2006



mento de perfis e de componentes
ajuda a reduzir custos ("Nesse setor
a estrutura de menor custo sempre
vence", acredita Garriques), mas
essa comunhão também cria uma
identidade. E é esse tipo metódico
de formação de portfólio que dis-
tingue uma empresa voltada para
o design.

Na verdade, a Motorola deveria
ter adotado essa abordagem alguns
anos antes. "Ninguém pegou a
plataforma do StarTac e a transfor-
mou em telefone do tipo 'barra de
caramelo' ou em um aparelho com
possibilidade de envio de e-mails. Se
tivéssemos feito isso, a RIM (fabri-
cante do BlackBerry) não existiria",
garante Garriques.

No entanto, uma empresa só
consegue dar origem a tantas ge-
rações antes que uma nova idéia
se dissemine. E, com um número
crescente de concorrentes inundan-
do o mercado, a Motorola recorreu
à proposta de Pebl concebida por
Yoon Ho com senso de urgência.
Instalada na MotoCity, o vistoso e
novo centro de design situado em
Chicago (criado por Wicks e Caru-
so, seu correspondente operacional,
para atrair talentos do design), a
equipe se dedicou a transformar o
projeto de Yoon em realidade. "O
desafio foi grande. Enfrentamos
um problema que parecia insolú-
vel. Eu acho que não havia nada
que fosse fácil naquele telefone",
lembra o engenheiro mecânico
Jason Wojack.

O problema inicial estava justa-
mente no mecanismo de abertura e
fechamento do celular. A linha entre
as duas metades era quase invisível, o
que dificultava a separação das par-

tes. No entanto, Wicks e a empresa
queriam manter a aparência "livre
de emendas", além de fazer do Pebl
o primeiro aparelho do tipo concha
de fácil uso e possível de ser operado
com uma mão só. Por isso, o enge-
nheiro mecânico Brian Hassemer
tentou resolver o problema combi-
nando elementos distintos: projetou
a parte superior do Pebl de modo
a deslizar por dois trilhos internos,
enquanto as molas da dobradiça
garantiriam a abertura.

Até aí, nenhum problema. Mas
como neutralizar as molas e manter
o aparelho fechado? Hassemer des-
cartou a solução óbvia -uma trava-,
porque destruiria a aparência lisa.
Além disso, o fechamento do apa-
relho passaria a exigir dois passos, o

que comprometeria a simplicidade
do projeto, uma das características
essenciais do design. O engenheiro
encontrou a resposta para o proble-
ma nos armários da cozinha de sua
casa: o uso de ímãs. Contudo, até
essa descoberta exigia refinamento.
Além do par de ímãs para garantir
o fechamento do aparelho, Hasse-
mer acrescentou um par contrário.
Assim, quando a parte superior
desliza para baixo, os ímãs se repe-
lem, separando as partes. As molas
fazem o resto. Esse mecanismo é
o que "seduz as pessoas", acredita
Pierce. "E o tipo de coisa que causa
uma impressão duradoura, porque
as pessoas não esperam."

Outro desafio foi instalar com-
ponentes retangulares e quadrados,
como visor, teclado e bateria, em
uma carcaça redonda. As curvas
dão uma aparência ótima, mas são
ineficientes: como não é possível
"aproveitar os cantos", há perda
de espaço -um problema para a
engenharia. E, ao contrário do que
acontecia com o Razr, que contava
com uma meta objetiva (espessura
máxima de 14 milímetros), as for-
mas redondas são relativas —outro
'elemento que tirava o sono dos
engenheiros. O telefone exigia
algumas características específicas
(cor de tela, câmera, alto-falante,
chip Bluetooth), o que resultava em
trade-offs desesperadores. O Pebl
precisava de uma tela grande o
bastante para exibir fotos e vídeos,
o que também ocupava espaço. De
pouco serviria uma bateria de curta
duração, porém, se os engenheiros
adotassem um modelo grande de-
mais, deformariam as linhas arre-
dondadas do aparelho. Uma tarefa

"Ninguém pegou a plataforma do StarTac
e a transformou em telefone do tipo 'barra
de caramelo'. Se tivéssemos feito isso, a
RIM não existiria" Ron Garriques, chefe de dispositivos móveis
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difícil? Sem dúvida, mas também
bastante estimulante.

"Os projetos mais interessantes
são os que têm mais obstáculos",
acredita Giles McWilliam, principal
designer do Pebl. Depois de diversos
ajustes, ele partilhou os últimos
protótipos com os colegas. "Algumas
vezes ficava claro que não tínhamos
um Pebl, e sim uma caixa redonda.
Outras vezes, a mudança era de 0,1
ou 0,2 milímetro", afirma. No final,
não havia espaço para uma câmera
fotográfica com muitos megapixels,
mas apenas uma de baixa resolução.
O design, e não a funcionalidade, ti-
nha-se tornado a prioridade máxima
e Wicks e sua equipe haviam decidi-
do que o visual e a sensação únicos
do Pebl predominariam sobre uma
câmera mais moderna.

Em parte, essa decisão baseou-se
em pesquisas feitas com os con-
sumidores, incluindo entrevistas
individuais que chegavam a durar
uma hora e meia. ."Nós fomos fun-
do", conta Wicks. "Não se tratava de
perguntar 'Qual configuração você

prefere, esta ou aquela?'. Nós quería-
mos descobrir o que as diferentes
configurações representavam para
as pessoas."

No entanto, para os designers, as
pesquisas às vezes podem atrapalhar.
No final das contas, o design precisa
ter fé. Os dados podem determinar
os parâmetros, mas excesso de re-
torno dos consumidores durante a
fase de desenvolvimento às vezes se
torna contraproducente.

Então, Wicks e sua equipe tiveram
de parar de fazer análises psicológicas
dos consumidores e colocar a mão
na massa. O executivo explica sua
"estratégia de design voltada para
os negócios": o design não é menos
amportante do que o marketing, as
vendas, a engenharia e os demais
fatores. Um produto maravilhoso não
venderá se o programa ou o marke-
ting deixarem a desejar. Então, era
isso que a Motorola precisava fazer?

As primeiras avaliações variam
muito —e sugerem que a ênfase tão

clara no design pode ter deixado ou-
tros aspectos do processo ao "deus-
dará": no sileCNel, os proprietários
de Pebl elogiam o visual sofisticado,
mas se dizem irritados com a curta
duração da bateria e com a lentidão
do programa (um eco das queixas
quanto ao modelo V70 da Motorola,
telefone impressionante, porém de-
cepcionante). De acordo com Bryce
Rutter, fundador e presidente do
Metaphase Design Group, especia-
lizado em aparelhos celulares, um
dos segredos do sucesso do Razr é
o fato de não parecer um "tumor
se avolumando em seu bolso". Já o
Pebl, é "tumoresco" e com pouca
probabilidade de se destacar como
um aparelho de bolso, o que po-
deria restringir consideravelmente
seu público. Entretanto, durante o
Consumer Electronics Show reali-
zado em janeiro, não era raro ver
pessoas com dificuldades ou res-
mungando conforme se esforçavam
para decifrar o segredo da abertura
do Pebl. E, quando conseguiam
abrir o aparelho, a parte superior se
movia com tanta velocidade que os
novatos podiam ter problemas até
para segurar o celular -o que fazia
com que muitos acabassem caindo
no chão antes mesmo de serem
colocados em funcionamento.

Rutter concorda que a "marca
registrada" do Pebl (a abertura)
não é intuitiva, o que constitui um
"defeitinho", ainda que o aprendi-
zado seja rápido. "Mas nós estamos
procurando pêlo em ovo", ressalta.
O modelo Pebl se destina a "pessoas
que vivem com a tecnologia, mas
querem domá-la", define Rutter.
Os analistas discordam quanto ao
impacto potencial do Pebl.

Contudo, o Pebl está aí e Wicks
não poupa esforços para dar vida à
próxima geração, influenciada por
seu formato arredondado. «
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