
UM FANTASMA
ASSOMBRA A
MOTOROLA
Cinco casos de explosão de celulares
mancham a imagem da marca no País.
Como a empresa está lidando com essa crise?
LÍLIAN CUNHA

O clima entre os diretores da
Motorola do Brasil é de ner-
vosismo. Não é preciso muito,
para que um deles levante a

voz ou se mostre aflito. Toda essa ir-
ritação tem um motivo. Cinco celula-
res explodiram (um em dezembro de
2004 e quatro nos últimos dois me-
ses), ferindo seus usuários, que ale-
garam ser proprietários de um Mo-
torola. O caso mais recente foi noti-
ciado na semana passada. A estudan-
te Leiva Evangelista da Silva, de 34
anos, no domingo 30 de abril, foi víti-
ma de queimaduras provocadas pela

explosão de seu aparelho. Até o fe-
chamento desta edição, Leiva per-
manecia internada no Hospital Re-
gional da Asa Norte, em Brasília. No
meio do turbilhão que a empresa
tem vivido, só uma pessoa parece
manter a calma, a voz serena e uma
visão mais abrangente dos aconteci-
mentos: o presidente Enrique Uss-
her. Logo que a primeira explosão
foi noticiada, ele instaurou um comi-
tê gestor com técnicos de todas as
áreas para cuidar do caso.

Na semana passada, porém, o exe-
cutivo admitiu que a formação desse



comitê e as primeiras medidas toma-
das pela empresa não tiveram a ex-
tensão que a situação exigia. "Ago-
ra, olhando para trás, da para ver que
o que fizemos não foi suficiente", dis-
se ele a DINHEIRO. E não foi mesmo.

Em todos os incidentes, a Moto-
rola agiu da mesma maneira: procu-
rou a vítimas para obter esclareci-
mentos sobre o ocorrido. A impren-
sa, divulgou nota alegando que, an-
tes de assumir qualquer responsa-
bilidade, é preciso esperar por lau-
dos periciais que atestem a real
causa dos incidentes.

ACESSÓRIOS "GENÉRICOS". Do
ponto de vista técnico, nada de er-
rado com a postura adotada pela
empresa, já que ao que tudo indica,
a maioria dos aparelhos tinha bate-
rias, carcaças ou acessórios não
originais. O único laudo oficial divul-
gado até agora atesta isso: o pri-
meiro celular a explodir, tinha bate-
ria pirata. Outras duas perícias pre-
liminares também apontam a causa
dos incidentes para o uso de carre-
gador e bateria "genéricos".

"O problema é que a opinião públi-
ca é emocional, e não técnica", diz
Gilson Nunes, presidente para o
Cone Sul da consultoria de marcas
inglesa Brand Finance. "A Motorola
é uma grande marca mundial. São
os criadores da tecnologia celular.
Como empresa global que é, o públi-
co esperava uma reação à altura,
tão forte quanto a companhia", diz
ele. E não foi isso que os consumi-
dores viram. Para o consultor, ten-

Negócios
do ou não culpa nas explosões, a
empresa deveria ter chamado a res-
ponsabilidade para si. "Ser pró-ativa,
nessa situação, não e assumir culpa
dos outros. E proteger sua própria
marca." Perante a opinião publica,
um pequeno gesto, como pagar as
despesas médicas das vitimas, já
causaria impacto positivo.

Enquanto isso, nas lojas de celu-
lares, os consumidores parecem es-
tar fugindo da marca americana. Na
dúvida, preferem o produto de uma
marca que não tenha se envolvido
com explosões. "As vendas chega-
ram a cair pela metade", disse a
vendedora de uma loja de celulares.
A Motorola, em uma tentativa de
correr atrás do prejuízo, publicou
anúncios nos jornais no mês passa-
do, ressaltando o perigo dos aces-
sórios não oficiais. Mas o esforço
pode não ter sido suficiente. "Jogar
a culpa nos acessórios não oficiais
reforça a idéia de que a assistência
técnica é cara", diz Nunes.

Para o presidente Ussher, os
"genéricos" ganham mercado por-
que têm o atrativo do preço. "So-
bre o valor dos originais, incidem
impostos de importação que enca-
recem o produto", afirmou. Mesmo
assim, a Motorola continuará ba-
tendo nos piratas para se defender.
Nas próximas semanas, ela iniciará
uma campanha publicitária massi-
va, de R$ 5 milhões, em todo terri-
tório nacional, falando do tema.
"Estou certo que vamos recuperar
nossa imagem", garantiu Ussher.
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