
ONDE ESTA
O PRODUTO?
I N D Ú S T R I A Sony e Airbus não entregam
lançamentos e mergulham em crise

POR ANDRÉ SIQUEIRA

O
futuro será em beta", profeti-
zou a revista americana Wi-
red, espécie de bíblia dos fa-
náticos por tecnologia, há
quase, dez anos. Beta é o

nome dado para as primeiras versões de
softwares, que chegam cedo ao mercado
para que o próprio consumidor aponte os
defeitos e sugira aperfeiçoamentos. O im-
portante é conquistar o público antes da
concorrência. Certos tiros, entretanto,
não podem ser dados duas vezes, e é isso.
o que duas das maiores corporações mun-
diais, a européia Airbus e a japonesa Sony,
estão aprendendo a duras penas em seto-
res que, aparentemente, não têm nenhu-
ma conexão entre si. Ambas anunciaram
lançamentos revolucionários e foram in-
capazes de cumprir os prazos prometi-
dos. Agora, têm de lutar para recuperar
mais do que a confiança dos clientes. É o
futuro que está em jogo.

Na segunda-feira 9, foi finalmente con-
firmada a queda do presidente da fabri-
cante de aviões européia, Christian
Streiff, dias depois do anúncio de mais
um adiamento nas entregas das primei-
ras unidades do A-380, o maior avião co-
mercial já construído pelo homem. O ja-
to havia sido lançado em janeiro de 2005,
diante de orgulhosos chefes de Estado de
França, Alemanha, Inglaterra e Espanha.
A proposta de transportar mais passagei-
ros por vôo, com um custo por assento
de 15% a 25% mais baixo, cativou com-
panhias aéreas em todo o mundo, da ára-
be Emirates à australiana Qantas.

O que seria mais um passo da Airbus,
para alcançar a arqui-rival americana
Boeing, virou um tropeço descomunal
devido a problemas técnicos que atrasa-
ram em mais de um ano a chegada do
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jato aos aeroportos. Em vez de entregar
25 aeronaves do novo modelo em 2007,
a fabricante admitiu que só terá condi-
ções de entregar "uma unidade.

Poucas semanas depois de a Airbus
acenar com sua novidade para o mer-
cado aéreo, ainda em 2005, a Sony deu
as. primeiras informações sobre um no-
vo arrasa-quarteirões na área de bens
de consumo eletrônicos, o PlayStation
3. A nova versão do videogame de
maior sucesso da história, num setor
que hoje movimenta mais dinheiro do
que a indústria cinematográfica, deve-
ria chegar ao mercado no segundo tri-
mestre deste ano, durante a primavera
do Hemisfério Norte. Mas as dificulda-
des para acomodar no novo console um
poderoso microprocessador, com capa-
cidade semelhante à dos mais podero-
sos computadores da última década, e
um leitor de discos de alta resolução
obrigaram a Sony a adiar por seis me-
ses o lançamento, que só ocorrerá em
11 de novembro deste ano.

A expectativa cria-
da em torno do
lançamento

da Sony - e seu adiamento por cerca de
seis meses - foi tão grande que agora mui-
tos analistas acreditam que o destino da
empresa que deu ao mundo o rádio tran-
sistorizado e o walkman pode estar atrela-
do ao sucesso, ou não, do novo console.
Nas últimas semanas, cresceram as espe-
culações quanto à permanência do atual
presidente da Sony, o americano Howard
Stringer, no cargo nunca antes ocupado
por um executivo de fora do Japão.

Airbus e Sony são vítimas de si mes-
mas, porque foram hábeis o bastante
para criar todo um ambiente favorável
ao lançamento de produtos que embu-
tem grandes promessas e depois despe-
jaram um balde de água fria sobre os
ânimos exaltados dos clientes. O custo
do atraso nas vendas do A-380 vai che-
gar a 4,8 bilhões de euros em lucros até
2010. Sem registrar as multas que de-
vem ser exigidas pelas companhias que
contavam com o jato em suas frotas. Já
a Sony deverá registrar, só por conta do
PlayStation 3, um rombo próximo a 2
bilhões de dólares no atual ano fiscal,
que se encerra em março de 2007, se-
gundo a consultoria Goldman Sachs.

Um segundo tiro pode até sair pela cula-
tra, conforme mostrou a Sony, numa de-
sastrada tentativa de reapresentar o
PlayStation 3 na última edição da Elec-
tronic Entertainment Expo (E3), reali-
zada em Los Angeles em maio. Diante
de uma platéia ávida por novidades so-
bre o novo console, o diretor da divi-
são PlayStation na América do Norte,
Kaz Hirai, subiu ao palco para afirmar:
"A nova geração não começa enquanto

nós não dissermos!" Trata-
va-se de uma

PLAYSTATION. A nova versão, que lê discos de alta resolução, atrasou um semestre



provocação à Microsoft, que lançou me-
ses antes da Sony o seu novo videogame,
o Xbox 360. O executivo depois anun-
ciou, a uma platéia já decepcionada, que
o modelo top de linha do PlayStation 3
custaria 600 dólares, um preço alto
diante dos 130 dólares do antecessor, o
PlayStation 2. Minutos depois os blo-
gueiros mais influentes já diziam ao
mundo, via internet, que a Sony havia
virado as costas para seu público.

Os atrasos nos principais lançamentos
não explicam, sozinhos, todos os percal-
ços enfrentados pelas duas companhias,
mas ajudam um bocado a
entender onde estão as
raízes desses problemas.
As dificuldades para en-
caixar as peças do A-380,
produzidas em plantas da
Airbus localizadas em di-
ferentes países europeus,
foram a principal razão
do atraso e deixaram cla-
ra a necessidade de cen-
tralizar a linha de monta-
gem da aeronave na fábri-
ca principal em Toulouse, no sul da Fran-
ça. O que poderia ser fabricado fora da
França, segundo analistas, deveria ser ad-
quirido de terceiros, de preferência de
países onde os custos são mais baixos e a
moeda, mais fraca que o euro.

Mas como dizer aos governos euro-
peus que a Airbus, para manter-se com-
petitiva, não vai mais gerar empregos

Os prejuízos
causados pelos
sucessivos
adiamentos
somam bilhões
de dólares

em seus países? A respeitada revis-
ta inglesa TheEconomist avalia que,
no final das contas, a atual crise da
Airbus é mais uma questão de von-
tade política do que de competên-
cia empresarial.

No caso da Sony, o PlayStation 3
acabou se tornando uma vitrine dos
pontos fortes e fracos da compa-
nhia. Concebido para ser o mais poten-
te e completo dos videogames, o novo
console praticamente ignora as propos-
tas apresentadas pelos concorrentes,
que chegaram antes ao mercado. O
Xbox 360, da Microsoft, apostou nas

possibilidades dos games
on-line e criou uma base
considerável de 4 mi-
lhões de jogadores que
duelam pela internet. A
Nintendo, depois de re-
sistir ao furacão do Play-
Station 2, que vendeu
200 milhões de unidades
no mundo, mirou na sim-
plicidade e trouxe a pú-
blico o Wii, um videoga-
me que traz jogos sim-

ples controlados por um joystick sensí-
vel aos movimentos da mão.

A questão é: se o público já está se di-
vertindo com a concorrência, por que
iria desembolsar mais dinheiro para ter
um videogame que nem os desenvolve-
dores de jogos sabem como aproveitar
em todo o seu potencial? O aparelho in-
corpora, além do superchip, um leitor

de discos de alta de-
finição Blu-ray. A
tecnologia disputa
com a HD-DVD, da
Toshiba, o protago-
nismo da nova ge-
ração de reproduto-
res de vídeo. Uma
reedição da briga

entre os padrões Betamax e VHS de vi-
deocassete, da qual a Sony saiu derrota-
da no passado. Se for bem-sucedido no
mercado, o PlayStation 3 pode ajudar a
emplacar o novo formato de discos.

Se é possível dizer que aviões e videoga-
mes têm algo em comum, vale destacar o
fato de que são produtos que devem che-
gar sem defeitos ao mercado e fazer su-
cesso de imediato, explica o professor de
Empreendedorismo da FGV-SP, Tales An-
dreassi. "Quando um produto está sujeito
à avaliação de um grande público, é preci-
so acertar da primeira vez. Ou ele faz su-
cesso ou é varrido do mercado", afirma.

Especialista em inovação, o consul-
tor Antônio Carlos Teixeira ressalva
que, quanto mais original é um produ-
to ou uma idéia, mais difícil é avaliar os
fatores que podem atrapalhar o lança-
mento. "É por isso que as empresas têm
de ter uma conduta muito séria", diz.
"Quem cumpre, o que promete está
apenas cumprindo sua obrigação. Quem
não cumpre, desencanta seu público e
deixa um flanco aberto para o ataque
da concorrência." •
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