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O vocalista da banda irlandesa
U2, Bono, pediu em seu show,
em São Paulo, que os fãs acom-
panhassem uma das canções

com seus telefones celulares acesos,
substituindo os isqueiros que costuma-
vam iluminar as baladas em grandes
concertos. Em instantes, o estádio do
Morumbi parecia uma constelação de
luzes coloridas. No meio dos milhares
de celulares, era impossível distinguir
a marca dos aparelhos. Impossível
para os leigos. Para os designers da
Motorola foi fácil. Afinal, a cor da tela
dos telefones é um dos fatores chave
na hora de desenhar um produto da gi-
gante americana. E investindo alto no
design como arma estratégica que a
Motorola conquista mercado e se man-
tém líder no Brasil. Foram US$ 225
milhões investidos em pesquisa e de-
senvolvimento no País desde 1997. E
algumas inovações da marca revo-
lucionaram o mundo dos celulares
- a Motorola foi a primeira, por
exemplo, a ter um aparelho com
"flip", que se abre, com o DPC
650, em 1996, e sua evolução, o
Startac, no ano seguinte. Agora,
aposta na linha de ultrafinos, com apa-
relhos de 10 milímetros de espessura,
para manter a primeira posição nas
Américas e seduzir consumidores de
outras regiões, em que a marca ameri-
cana perde para a finlandesa Nokia.

"O design é significativo
para o sucesso da marca. Os
consumidores, especialmente
os latino-americanos, são

exigentes e querem inovação", explica
Enrique Ussher, presidente da Moto-
rola do Brasil. Inovação tecnológica é
cada vez menos uma virtude exclusi-
va de uma fabricante: assim que algu-
ma empresa lança uma tecnologia
nova, as concorrentes começam a tra-
balhar para copiar e superar a pionei-
ra. "A primeira empresa a lançar uma
novidade fica marcada para o consu-
midor como a melhor naquele ponto",
afirma Ussher. E aí que o design en-
tra como diferencial. Por mais que se
queira a tecnologia de ponta, não se

abre mão de um telefone belo. As
empresas entenderam isso. Antes, os
engenheiros desenvolviam uma tec-
nologia e só então os designers defi-
niam o modelo do aparelho. Hoje, as
duas áreas trabalham juntas.

A Motorola tem seis centros de pes-
quisa e desenvolvimento. Um deles
fica em São Paulo, onde os aparelhos
globais são adaptados ao mercado lo-
cal e outros exclusivos são criados
para o País e os vizinhos latinos. Os ou-
tros cinco centros são em Chicago,
Londres, Seul, Pequim e Cingapura.
Mas as equipes contam com designers

de diversas partes do mundo. Um dos
gerentes de design de Chicago é o bra-
sileiro Cláudio Ribeiro, que trabalha
na Motorola há seis anos. "Somos
uma equipe de seis desenhistas:
eu, que sou brasileiro, um austra-
liano, um japonês, um francês,
um filipino e um alemão. A criati-
vidade da marca é fruto dessa di-
versidade", afirma Ribeiro. Nem
só de criação vive o design, porém.
Uma das tarefas básicas é garantir a
funcionalidade. "Temos de nos preocu-
par com tudo, desde o barulho que o te-
lefone faz ao ser aberto até o conforto
para que o usuário fale por horas", diz.

Ter um aparelho bonito não é prio-
ridade somente da Motorola - todas
as fabricantes já vêem os telefones
como um acessório de moda. Então, o
que faz o design da Motorola ser es-
pecial? "Fomos bandeirantes nas
proporções do aparelho", explica Ri-
beiro. Além disso, a equipe de Mate-
riais e Cores da empresa viaja o
mundo pesquisando tendências de
moda. "Temos uma característica
que é o uso de formas puras como
círculos, quadrados e retângulos",
afirma o designer. As linhas RAZR
e PEBL são, respectivamente, os
expoentes dos retângulos e círculos
da Motorola. A forma do aparelho
tem, segundo Ribeiro, um desafio
essencial. "Precisamos colocar em
um objeto toda a experiência Moto-
rola. O consumidor tem de ser capaz
de usar tudo que um celular
proporciona em um produ-
to que caiba no bolso''
É um desafio e tanto.
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