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Se a música de discoteca foi a
trilha sonora dos anos 70, a Texas
Instruments foi a marca. As pes-
soas usavam relógios Texas, cal-
culadoras Texas, aprendiam a ler
com as máquinas Fale e Soletre
Texas e utilizavam os PCs caseiros
também da Texas.

Mas, assim como outros aristo-
cratas da tecnologia americana
— Xerox, International Business
Machines (IBM) e Motorola — a
companhia de Dallas teve muito
mais dificuldades em prosseguir
nos anos 80 e 90.

Em relógios, ela não foi páreo
para concorrentes japoneses
ágeis como a Casio. Em computa-
dores, perdeu para empresas co-
mo Atari, Commodore e Apple.
Em microprocessadores, a Intel
foi a grande vitoriosa. Em memó-
ria de computadores, as empre-
sas japonesas mais uma yez fica-
ram na dianteira.

De anos em anos, especialistas
declaravam a Texas pronta para
um retorno. Mas isso acabava
não acontecendo. A companhia,
que empregava 100 mil pessoas
no auge, agora tem uma força de
trabalho de 30 mil funcionários.

A logomarca da companhia é
encontrada, principalmente, nos
chips de silício que estão dentro
de produtos de empresas como a
Nokia e a Sony. Contudo, Rich
Templeton, o enérgico executivo-
chefe da Texas Instruments, está
concentrado demais no presente
para dar importância ao passado.

Esse engenheiro de 45 anos
viu a história se desenrolar de
camarote. Em 1980, quando
juntou-se à Texas como um re-
presentante de vendas recém-
formado, a companhia estava no
apogeu. Agora, ele está aí para
provar que a empresa está, de
novo, a caminho do topo.

"Clientes como a Nokia podem
fazer grandes apostas em nós
porque sabem que não vamos
decepcioná-los. Temos conheci-
mento sobre custos e qualidade.
Somos persistentes", diz ele.

Em Wall Street, investidores e
analistas começam a concordar.

A Texas é tida como bem coloca-
da para se beneficiar do cresci-
mento das vendas de telefones
móveis, tocadores de música di-
gitais, câmeras digitais e outros
eletrônicos. "Nossa reunião com
a Texas Instruments, recente-
mente, confirmou perspectivas
de longo prazo excelentes", disse
Andrew Root, analista para a in-
dústria de semicondutores da
Goldman Sachs, depois de uma
visita à companhia em agosto.

Charlie Galvin, da Needham &
Co., concorda: "É difícil acreditar
que uma companhia bem admi-
nistrada do tamanho da Texas
Instruments possa ser negligen-
ciada, mas é justamente isso que
nós acreditamos que aconteceu".

Confirmando essas posições, as
ações da Texas vêm tendo um de-
sempenho melhor que o dos pa-
péis da Intel desde que os relató-
rios foram escritos. Ela anunciou
uma receita de US$ 3,2 bilhões pa-
ra o terceiro trimestre—um cresci-
mento de 28% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Na Intel, o crescimento foi de
apenas 8%. Mesmo assim, a recu-
peração da Texas não ocorreu
num período de trimestres ou
mesmo de anos. O renascimento
começou em 1996, com a no-
meação de Tom Engibous para
executivo-chefe - - cargo que
ocupou até maio.

A era Engibous começou de
maneira trágica, com a morte
súbita de Jerry Junkins, um esti-
mado funcionário da empresa
que ocupava seu principal cargo
desde 1985. Junkins tirou a Te-
xas Instruments dos segmentos
de produtos eletrônicos de con-
sumo e computadores domésti-
cos, mas a manteve em outras
áreas essenciais, como a de pro-
dutos eletrônicos de defesa.

Dentro do negócio de chips, ele
decidiu que a Texas deveria per-
manecer no negócio de memória
de computadores D-Ram, já que
outras fabricantes americanas de
chips — incluindo a Intel—desis-
tiam de um mercado que se tor-
nava cada vez mais volátil.

A aposta não deu certo. So-
brou para Engibous, ex-presi-
dente da área de semicondutores

e, na época, promovido a executi-
vo-chefe, pôr fim à estratégia.

De 1996 a 1998, ele vendeu os
negócios de produtos eletrôni-
cos de defesa e D-Ram, desfez
uma elaborada teia de joint-ven-
tures e cortou custos. O que so-
brou foi uma empresa menor de
semicondutores vendendo chips
principalmente para as empre-
sas de produtos eletrônicos de
consumo e de telecomunicações.

Para muitos leigos, os chips de
silício são sinônimos de micro-
processadores, os "cérebros" dos
computadores que esmerilham
números. Mas os microprocessa-
dores são, na verdade, apenas
uma fatia de um mercado muito
maior de chips que armazenam
dados, amplificam sinais, trans-
formam sinais de entrada analó-
gicos em sinais de saída digitais e
vice-versa, processam fluxos de
dados digitais e muito mais.

Engibous e Templeton, pro-
movido aos 37 anos para coman-
dar a área de semicondutores,
identificaram as áreas de proces-
samento de sinais digitais e ana-
lógicos como as principais forças
da Texas em termos de capacida-
de de engenharia, posição de
mercado e crescimento.

"O potencial para o processa-
mento de sinais digitais e analó-
gicos era incrivelmente óbvio pa-
ra nós", lembra-se Templeton.
"Isso não significa que a Texas vá
vencer mas, sim, que ela agora es-
tá nos mercados certos."

Foi preciso alguns anos para
convencer os investidores. Obser-
vadores veteranos da empresa já
ouviram isso antes. Na década de
70, os produtos eletrônicos de con-
sumo eram tidos como o motor do
crescimento. Quando isso não se
confirmou, o manto passou para
os computadores domésticos.

No fim dos anos 80 e começo
dos 90, houve a grande aposta de
Junkins no D-Ram. Por que dessa
vez seria diferente? A resposta é
que a Texas tem uma posição
competitiva mais forte em dados
digitais e chips analógicos do que
jamais teve em D-Ram ou produ-
tos eletrônicos de consumo.

Em termos de participação de
mercado, economias de escala e

relacionamento com clientes, ela
é a líder de mercado. Deverá ge-
rar cerca de US$ 900 milhões em
receitas neste ano, com as vendas
de chips DLP (sigla em inglês pa-
ra processamento digital de luz)
usados em uma nova geração de
Ws com telas grandes.

A tecnologia — que usa até l
milhão de espelhos microscópi-
cos na superfície de um chip para
criar uma imagem em movimen-
to — emergiu do laboratório da
companhia em 1987.

Desde que os primeiros apare-
lhos de TV empregando os DLPs
foram lançados, há dois anos, a

Texas abocanhou mais de 10% do
mercado americano de Ws de 40
polegadas ou mais.

Outro negócio em crescimento
acelerado é o analógico de alto de-
sempenho, que fabrica chips espe-
ciais usados por engenheiros ele-
trônicos em quase tudo, de ampli-
ficadores de alta fidelidade a equi-
pamentos de testes eletrônicos.
Este é um negócio curioso. O catá-
logo da Texas dessa tecnologia in-
clui 15 mil componentes e o negó-
cio possui mais de 30 mil clientes
— a maioria deles comprando pe-
quenas quantidades.

"Este é um negócio em que você

tem de ficar entusiasmado com
uma encomenda de US$ 27 mil.
Um cliente que faz pedidos de US$
l milhão no ano é excepcional-
mente grande", diz Gregg Lowe, vi-
ce-preside^ite sênior da divisão.

Sim, curioso e complexo. Mas
também de crescimento acelera-
do. O negócio analógico de alto
desempenho cresceu 25% no ano
passado e deverá apresentar re-
ceita de, aproximadamente, US$
l bilhão em 2004.

Isso é impressionante — espe-
cialmente vindo de uma compa-
nhia cujo negócio principal exi-
ge a permanência dos mega-
clientes, como a Nokia que, no
ano passado, comprou US$ 1,4
bilhão em.chips da Texas.

Então, qual é o segredo por trás
desse florescimento tardio de
inovação e empreendedorismo?
A descentralização, diz Temple-
ton. Hoje em dia, apenas a tribu-
tação, fabricação e alguns aspec-
tos de marketing são conduzidos
de uma maneira centralizada.

Os grupos operacionais são li-
vres para fazer suas próprias es-
colhas em. relação a tecnologias e
produtos. Mas, como qualquer
administrador com prática sabe,
é mais fácil falar do que fazer. Em
1980, ano em que Templeton en-
trou na Texas, Peter Drucker pu-
blicou "Administrando em Tem-
pos Turbulentos".

O grande sábio da administra-
ção alertada que a aceleração do
ritmo de mudança geraria um no-
vo ágio sobre a inovação: "Inova-
ção significa, primeiro, deixar sis-
tematicamente o passado de lado.
Depois, quer dizer buscar oportu-
nidades... significa disposição para
se organizar para os empreendi-
mentos, tentar criar novos negó-
cios ao invés de novos produtos ou
modificações de velhos produtos.
Finalmente, significa vontade de
estabelecer empreendimentos
inovadores separadamente, fora
da estrutura administrativa exis-
tente". Após mais de duas décadas,
a Texas Instruments mostra o que
se pode conseguir quando a teoria
é colocada em prática. Se pelo me-
nos a mensagem tivesse sido en-
tendida mais cedo. (Tradução de
Mário Zamarian)


