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Gordas,
Como o Razr, o mais
fino dos celulares,
tornou-se uma
coqueluche mundial
e resgatou os bons
tempos da Motorola
Margareth Boarini

PIONEIRA EM PRODUZIR O PRIMEIRO CE-
lular no mundo, um tijolo pesando
mais de meio quilo lançado em 1984,

a americana Motorola acabou perdendo a
liderança das vendas mundiais no início
desta década. Em lugar de seus produtos,
ascenderam modelos diminutos, charmo-
sos e sofisticados da concorrente finlande-
sa Nokia, mestra do design oessa área. A
revanche só veio em meados do ano pas-
sado, com o lançamento do Razr, que se
transformou em coqueluche do universo
mutante dos celulares. Com espessura in-
ferior a 1,4 centímetro, praticamente a me-
tade da dos modelos concorrentes, e qua-
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só as vendas
se sete vezes mais leve que o primeiro ce-
lular lançado pela companhia, o Razr está
fazendo pela Motorola algo semelhante ao
que o iMac fez pela Apple em 1998. Em
poucas palavras: trata-se de um produto
coro o poder de salvar toda uma empresa.

De 2001 para cá, a Motorola perdeu cer-
ca de metade dos 30% de participação glo-
bal que detinha nas vendas de celulares.
Ainda hoje se recupera do prejuízo de 2,4
bilhões de dólares que manchou seu balan-
ço em 2002. E boa parte dessa recupera-
ção deve-se ao Razr. Desde que o modelo
foi lançado, há cerca de um ano e meio, fo-
ram vendidas mais de 18 milhões de uni-
dades. No último trimestre, encerrado em
setembro, a Motorola registrou aumento
de 26% nas vendas. Seu caixa atingiu 8,4
bilhões de dólares, um recorde histórico.
Como resultado, a septuagenária Motoro-
la conseguiu abater l bilhão de dólares de
sua dívida de longo prazo.

A inovação salvadora
despontou do estalo de um
designer em busca de diferen-
ciações para um novo aparelho. "E se nos
tornássemos os reis dos finos?", propôs o

americano Chris Arnhold. Eureca! O de-
sign do aparelho foi concebido. Só então
os engenheiros foram convocados para ma-
terializar o que viria a se tornar objeto de
desejo mundo afora. Um desafio era me-
xer no peso do aparelho, que deveria ser
mais leve, mas não a ponto de ser confun-
dido pelo consumidor com um produto de
baixa categoria, como alertaram as pes-
quisas. Também deveria ser ergonômico
e confortável. Mais desafiante foram as
mudanças na proporção dos componentes
eletrônicos. A bateria, o maior item de um
aparelho celular, foi redesenhada para ser
mais estreita sem perder a capacidade de
energia, que alimenta todas as funções do
aparelho. Um dos fatores mais revolucio-
nários do projeto Razr foi a localização da
antena. De forma inédita, ela foi transfe-
rida da parte superior para a base do apa-
relho, ficando próxima do queixo do usuá-
rio. O corpo do celular é moldado por alu-

usado em missões espaciais, para propi-
ciar ganho de espessura e resistência. "Ca-
da meio milímetro obtido era uma vitó-
ria", diz Bia Ardinghi, designer da filial
brasileira da Motorola. Outro detalhe diz
respeito ao teclado. Em vez de tecla, o Razr
é dotado de urna chapa recortada que lem-
bra o visor de um microondas. Esse tipo
de teclado em barra também favoreceu o
estreitamento do corpo do aparelho. A len-
te da câmera é de vidro, que substituiu o
tradicional plástico. Para o inglês Neil
Mawston, analista da consultoria ameri-
cana Strategy Analytics, o diferencial úni-
co do Razr foi o fator fundamental de seu
sucesso. "A atração do consumidor pelo
design é imediata, mas não se pode subes-
timar o enorme esforço de marketing e a
eficiente rede de distribuição da Motoro-
la", disse Mawston a EXAME. Para estre-
lar a campanha global do Razr foi esco-
lhida a tenista russa Maria Sharapova, de
18 anos, a musa dos esportes na atualida-
de. Segundo Mawston. a Motorola vive
hoje um momento de ouro, que dificilmen-
te será mantido nos próximos dois ou três
anos. A concorrência vem se mexendo com
velocidade. A Samsung, terceira no ran-
king mundial de vendas de celulares, acir-
rou a disputa com o lançamento, em maio,
de seu modelo ultrafino, e já anunciou a
disposição de ultrapassar a rival nesse seg-
mento. Cientes de que nestes tempos ino-
vações não demoram a ser copiadas, os
executivos da Motorola pretendem lançar
mão de algumas práticas usadas pela Ap-
ple — como anunciar bombasticamente
um lançamento com apenas um dia de an-
tecedência do início das vendas. Por en-
quanto, a empresa comemora seu avanço
na fatia das vendas mundiais, das quais
detém agora 19%, ante 32% da Nokia. Ed-
ward Zander, presidente mundial da Mo-
torola, tem repetido que o Razr fez mais
que aumentar as vendas de celulares. Se-
gundo ele, o modelo está fazendo com que
os consumidores de todo o mundo olhem
a Motorola como uma empresa criativa,
cool e sexy. Uma empresa que voltou a
seus bons tempos.  

Modelo Razr V3, da Motorola:
metade da espessura dos concorrentes
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