
O DESAFIO DE PROD
O sonho de muitas empresas de massa é atingir a personalização de
seus produtos. Torná-lo real, porém, ainda é conquista de poucas
Maurício Lima e Carolina Meyer

PERSONALIZAÇÃO EM MASSA - - TAMBÉM
conhecida no jargão das empresas co-
mo customização — é um modelo de

3

negócios que já passou por fases bem distin-
tas. Na década de 90, foi incensada como o pas-
so inevitável da indústria, uma revolução do ca-
pitalismo. Finalmente, a suposta incompatibi-
lidade entre fabricação em série e produtos com
características únicas cairia por terra. Com os

primeiros fracassos, porém, a personalização
transformou-se numa prática maldita — ou in-
dicada apenas para alguns poucos mercados.
Nos últimos tempos, a idéia de produzir ou ofe-
recer serviços sob medida parece ter entrado
numa fase de maturidade. Um número crescen-
te de empresas vem implementando programas
de personalização (veja quadro ao lado). Não
há a euforia dos primeiros momentos.
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UZIR "SOB MEDIDA''
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Em compensação, o lucro deixou de ser
mera teoria ou realidade restrita a um
punhado de exemplos, como a pioneira
Dell. Uma pesquisa recente conduzida
pela consultoria Booz Allen Hamilton
mostrou que a personalização interfere
positivamente nos resultados. Realizado
com 50 empresas da Europa e dos Esta-
dos Unidos, o levantamento conclui que
as companhias que adotam a personaliza-
ção de produtos em graus mais elevados
têm o dobro de chance de crescer. O es-
tudo mostra ainda que essas companhias
se tornam mais competitivas e têm maior
probabilidade de dar lucro.

A Nike, maior empresa mundial de ma-
terial esportivo, talvez seja o melhor exem-
plo de negócio que recentemente passou
a ganhar dinheiro com a personalização
de seus produtos. Uma linha batizada de
Nike iD permite aos clientes a escolha de
cores, modelos e até das palavras que vão
escritas nos tênis. Lançado há cinco anos,
o Nike iD sempre teve boa aceitação en-
tre os clientes. Mas só passou a dar di-
nheiro quando — ironia suprema — atin-
giu certa escala. Há dois anos, o número
de pedidos passou a crescer exponencial-
mente. No início de 2005. a linha tornou-
se lucrativa. O sucesso fez com que a Ni-
ke levasse o programa também para suas
lojas nos Estados Unidos. Antes, o con-
sumidor só podia pedir o Nike iD pela in-
ternet. Agora, já existem sete pontos-de-
venda onde os clientes podem encomen-
dar seu Nike personalizado. Uma delas.

na rua Elizabeth, em Nova York. vende
apenas os pares sob medida. Lá, os clien-
tes assistem a palestras de atletas patro-
cinados pela marca, como as tenistas Se-
rena e Venus Williams, e podem escolher
seus modelos preferidos — mesmo os
mais extravagantes (veja quadro acima).

Outra experiência bem-sucedida é a da
cadeia de vestuário americana Lands'End.
um dos braços da Sears. O programa de
personalização, lançado há menos de três
anos, já responde por 40% de todas as ven-
das da empresa — cujo faturamento é de
511 milhões de dólares por ano. Para atin-
gir essa participação, a Lands'End recor-

reu à tecnologia. Um software, baseado
em séries de algoritmos, dimensiona as
medidas do corpo de cada cliente. Para is-
so, o comprador precisa apenas preencher
um questionário na internet. Se ele quiser
comprar uma calça, por exemplo, terá de
responder a 15 questões. Se preferir uma
camisa, são 25 perguntas — do tamanho
do pulso à circunferência do pescoço. Es-
se processo consome algo como 20 minu-
tos e pode ser utilizado repetidas vezes
após a primeira compra. Depois que é fi-
nalizado, o pedido segue para uma das cin-
co fábricas contratadas para costurar as
peças. A entrega é feita em três semanas.
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Mas existe uma armadilha para os que
acreditam que a produção sob medida vai
fazer por todas as empresas o que vem fa-
zendo pela Nike ou pela Lands'End. A
pesquisa da Booz Allen deixa claro o ób-
vio: os custos fixos de uma empresa que
opta pelo sistema podem crescer até três
vezes se não houver um planejamento cui-
dadoso de como será essa produção per-
sonalizada. Segundo os autores do estu-
do, os consultores Keith Oliver. Leslie
Moeller e Bill Lakenan, os gastos adicio-
nais crescem geometricamente nas linhas
de produção e também no serviço de en-
trega da mercadoria personalizada. Por is-
so. Oliver. Moeller e Lakenan recomen-
dam que as empresas se façam a seguin-
te pergunta antes de aventurar-se por es-
se caminho: "A complexidade adicional
que vamos enfrentar vale os custos que
teremos?" O trio de consultores sugere
ainda que o ponto ideal é atingido quan-
do 80% da produção permanece padroni-
zada e apenas os 20% restantes são alte-
rados de acordo com a vontade do clien-
te. "E preciso uma padronização míni-
ma", diz Joseph Pine, autor do livro
Personalizando Produtos e Serviços.

O ponto de equilíbrio desse tipo
de produção é uma busca comple-
xa e um dos grandes desafios da
indústria automobilística, por exem-
plo. A Chrysler oferece um modelo
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Shox. Descartei de saída tons discretos e aca-
bei criando um modelo com amortecedores e
cadarços em amarelo-citrico, debruado num
tom de prata. Para o forro e a parte inferior,
decidi pelo laranja, deixando o vermelho ber-
rante para a parte externa do calçado. O últi-
mo passo era personalizar o tênis com o meu
nome, que seria bordado na lingüeta do tênis.
Foi aí que a Nike derrapou O site não aceita-
va a palavra Angela com seis letras, porque o
limite máximo oferecido é cinco. Tive de me
contentar com Angel, capenga, bordado em
verde-limão.

Chegou, então, a hora da cobrança. Para o
consumidor americano, o preço cobrado pela
Nike é razoável: 110 dólares pelo Shox mais 7
dólares pelo envio e outros 9,21 dólares de im-
postos. Total: 126,21 dólares pagos no cartão

de crédito. Liguei para a Nike e perguntei quan-
to tempo demoraria para chegar a encomen-
da. "Seu tênis deve chegar em quatro sema-
nas", disse a atendente. Para minha surpresa,
entretanto, 15 dias depois recebi um aviso da
UPS afixado na minha caixa do correio. Eles ha-
viam tentado me entregar uma encomenda,
mas não me encontraram. Como boa parte dos
prédios de Nova York não tem porteiro, entre-
gas podem ser um complicador. No dia seguin-
te, porém, a encomenda chegou.

A má impressão causada pela confusão da
entrega foi superada pela visão do produto. Ao
vivo, e em cores berrantes, o Shox parece um
brinquedo estalando de novo. Voltei ao site da
Nike para rastrear o percurso do Shox. Fiquei
surpresa: ele foi fabricado na China.

ANGELA PIMENTA, DE NOVA YORK

de automóvel, o Dodge Ram, em que o
consumidor tem à disposição l ,2 milhão
de combinações possíveis. A Toyota pos-
sui uma linha, a Tundra, em que são ofe-
recidas 22 000 opções. Comparados os
custos de produção entre as duas linhas,
chega-se à seguinte conclusão: os gastos
da montadora japonesa são 80% menores.
Recentemente, a Toyota lançou uma linha
totalmente personalizada, a Scion. Volta-
do para o público jovem, o modelo permi-
te ao cliente escolher até a cor dos pedais
do automóvel e todo o estofamento inter-
no. Em julho, a linha teve crescimento de
30% em relação ao mês anterior. No Bra-
sil, as montadoras também vêm investin-
do na personalização — embora de forma
bem mais modesta. O cliente da subsidiá-

ria brasileira da General Motors, por exem-
plo, pode personalizar 30 itens do carro.
Caso o modelo esteja entre os que a mon-
tadora deixa semipronto, o prazo de en-
trega é de apenas quatro dias. Mas, se a
opção do cliente não estiver já em linha,
o tempo de entrega sobe para até quatro
meses. "A evolução tecnológica para che-
gar a esse ponto foi enorme. Mas a linha
de montagem tem uma programação de
funcionamento e não pode parar", diz Sa-
muel Russell, gerente de marketing da GM.

A decisão de adotar uma linha de pro-
dutos sob encomenda é extremamente com-
plexa. Outro estudo da Booz Allen mostra
que esse é um daqueles momentos em que
as empresas simplesmente racham. Em ge-
ral, o departamento de marketing é um en-
tusiasta dessa modalidade de venda, achan-
do que a diversificação de produtos vai atin-
gir faixas maiores de consumidores — pre-
missa verdadeira. Na outra ponta estão os

diretores financeiros e os responsáveis
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pelas linhas de produção. Os primeiros, em
sua maioria, são contra porque não que-
rem que os custos aumentem (o que certa-
mente acontecerá). Os últimos porque re-
sistem a mudanças na forma como atuam,
o que certamente traria contratempos. Ou
seja: trata-se de uma daquelas encruzilha-
das de difícil solução, porque todos estão
certos. "A briga só termina quando o mar-
keting mostra que vai haver uma padroni-
zação razoável de processos e faz pesqui-
sas de mercado para provar que a aceita-
ção será grande", afirma Marcos Sardas,
consultor da Gouvêa de Souza & MD.

Dilema de natureza semelhante foi vi-
vido na Brastemp, a subsidiária brasileira
da Whirlpool. Recentemente, a empresa
adotou a personalização de uma linha de
geladeiras conhecida como You. Foram ne-
cessários quase 18 meses para que a idéia
fosse colocada em prática — com restri-
ções. Por enquanto, a linha You funciona
quase de maneira independente da produ-
ção padronizada. Assim que o cliente faz o
pedido, seja pela internet, seja por compu-
tadores instalados em algumas lojas de va-
rejo, um funcionário da fabrica, localizada
em Santa Catarina, retira um refrigerador
branco da linha de produção normal e o co-
loca numa célula onde uma equipe passa a
trabalhar na personalização. Não é uma ta-
refa fácil. O consumidor tem à sua dispo-
sição 19 000 combinações possíveis. É um
trabalho praticamente artesanal. cujo resul-
tado é um refrigerador com tonalidades di-

ferentes, espaço interno a
gosto do cliente e design
arrojado. Hoje isso é pos-
sível porque a linha res-
ponde por menos de l %
das vendas. Se a iniciati-
va funcionar, o desafio ficará mais eviden-
te. 'Talvez tenhamos de repensar o dese-
nho da fábrica", diz Gerome Cardier, ge-
rente-geral de marketing.

Se é tão difícil adotar a produção sob
medida, por que o interesse de tantas em-
presas? Basicamente porque o consumidor
tem dado demonstrações de que aceita pa-
gar e esperar mais caso o produto tenha o
seu jeito, o seu estilo. Especialistas estimam
que a média razoável de ágio fique de 15%
a 30% acima dos preços cobrados por pro-
dutos-padrão. A demora na entrega varia
de acordo com a mercadoria, mas o ideal
seria não leva' mais que o dobro da opção

padronizada. "A customi-
zação abre possibilidades
inimagináveis", diz Tânia
Limeira, do departamen-
to de mercadologia da
FGV/SP. "O consumidor

tem demonstrado que gosta de dar seu toque
ao produto." No Brasil, a próxima empre-
sa a aventurar-se na personalização é a São
Paulo Alpargatas, que já produz Havaianas
sob encomenda para determinados even-
tos, como o casamento de Angélica e Lu-
ciano Huck. Agora, estuda a venda do pro-
duto pela internet. "A customização é o so-
nho de qualquer empresa de bens de con-
sumo'', diz Márcio Utsch, presidente da
companhia. Um sonho que, sem as devidas
precauções, pode virar pesadelo.

 Leia entrevista com o especialista
Frank Piller, do IMT» no Portai EXAME
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