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Poucos anos atrás a Nokia, maior fabricante de telefones celulares do mundo, tropeçou feio. A 
companhia finlandesa havia sido lenta em reconhecer a demanda pelos celulares "abre-fecha" 
numa faixa intermediária de preço, e de repente se viu com um portfólio envelhecido que, ao 
contrário do Razr, o modelo elegante e delgado da Motorola, não conseguia despertar o 
interesse dos consumidores. 
 
A Nokia respondeu com uma reorganização estratégica de dois anos voltada para transformar 
a companhia na mais ágil e eficiente fabricante de celulares do mundo. A estratégia deu certo 
e a participação de mercado e a lucratividade da Nokia começaram a aumentar novamente. 
 
Agora é a vez da Motorola se deparar com o problema, e analistas temem que a segunda 
maior fabricante de celulares do mundo poderá ter as mesmas dificuldades para encontrar seu 
rumo novamente. 
 
Enquanto a Nokia se debatia, a Motorola e seu diretor-presidente, Ed Zander, aproveitavam o 
sucesso do Razr, que elevou a participação de mercado da companhia de 14% em 2003 para 
22% no ano passado. 
 
Mas os ganhos mais recentes vieram às custas das margens de lucro, forçando Zander a 
reconhecer que os resultados da companhia no quarto trimestre de 2006 foram "inaceitáveis". 
A culpa foi colocada em erros na fixação dos preços e na linha de produtos. 
 
"A Motorola se tornou vítima de. seu próprio sucesso", diz Madhu Babu, analista da First 
Global. "O foco agressivo da companhia no aumento da participação de mercado com grandes 
cortes nos preços dos aparelhos voltados para os mercados intermediário e de ponta, e um 
maior esforço de vendas das linhas mais baratas, tiveram um impacto negativo sobre a 
margem operacional e a lucratividade de seus negócios com telefones celulares." 
 
As margens de lucro da divisão de telefones da Motorola — que atualmente responde por dois 
terços de suas receitas totais — encolheram para 4,4% no quarto trimestre de 2006, em 
comparação a quase 12% nos três meses anteriores. Analistas, incluindo os do Credit Suisse, 
acreditam que o atual trimestre poderá ser ainda pior. 
 
Ed Zander e outros executivos importantes como Casey Keller, um veterano da indústria dos 
bens de consumo que se juntou à Motorola como diretor de marketing em outubro, já 
reconheceram que o foco obsessivo no aumento da participação de mercado foi um erro.  
 
"Precisamos de um equilíbrio entre a participação de mercado e as margens certas", disse 
Keller em uma entrevista dias atrás. "Não podemos crescer às custas de uma queda nas 
margens de nossos melhores produtos." 
 
Com que rapidez a Motorola conseguirá reverter os preços médios de venda e as margens? 
Zander diz que a companhia só conseguirá voltar à lucratividade operacional de dois dígitos 
depois do segundo semestre de 2007. 
 
Ao mesmo tempo, analistas acreditam que a Motorola precisa reduzir os custos para competir 
com a Nokia e outras concorrentes, especialmente nos competitivos mercados emergentes —o 
novo campo de batalha da telefonia móvel. Zander já anunciou que pretende reduzir a força de 
trabalho da Motorola em 3.500 funcionários, mas isso poderá não ser suficiente. 
 
"A companhia precisa reduzir os custos em aproximadamente US$ 3 e US$ 5 (por aparelho) na 
ponta mais popular de sua linha de produtos, e ganhar força no mercado 3G — terceira 
geração da telefonia móvel — para compensar as pressões provocadas pelo maior mix de 
produtos que vem dos mercados emergentes que produzem aparelhos menos sofisticados", 
informou o Goldman Sachs em uma nota a investidores este mês. 
 



De fato, a maioria dos analistas concorda que um dos principais problemas da Motorola é o 
portfólio de produtos relativamente fraco. A Motorola não conseguiu capitalizar o grande 
sucesso do Razr, o que levou alguns executivos do setor a sugerir que a companhia de Illinois, 
nos EUA, que consegue 66% de suas receitas com os telefones móveis, tem uma só cartada 
nas mangas. 
 
Obviamente Keller rejeita essa afirmação, mas reconhece que, olhando-se as coisas 
emperspectiva, a Motorola poderia ter explorado melhor a franquia do Razr e sua imagem de 
produto sofisticado. 
 
"Começamos a pensar no Razr como um produto e agora sabemos que ele é uma franquia e 
uma marca e vamos explorar isso", disse ele. Isso significa manter o Razr como um produto 
premium com melhorias freqüentes, ao invés de permitir que ele vire uma marca genérica e 
eventualmente acabe desaparecendo. "Precisamos manter o fator 'uau' e melhorar a 
experiência do consumidor", diz Keller. 
 
Embora os problemas da Motorola e o encolhimento do preço de suas ações tenham 
desanimado muitos investidores, pelo menos um deles está vendo isso como uma 
oportunidade. Poucas semanas depois que a Motorola anunciou os resultados decepcionantes 
do quarto trimestre, Carl Icahn, o bilionário investidor de Wall Street, adquiriu uma 
participação inicial de 1,6% na companhia e sugeriu que ela deveria usar a maior parte de 
suas substanciais reservas de caixa para acelerar seu programa de recompra de ações. 
 
Desde então, Icahn, que também sinalizou sua intenção de conseguir uma representação no 
conselho, e seus associados se mostram interessados em comprar mais de US$ 2 bilhões em 
ações da Motorola, aquisições que fariam dele um dos maiores acionistas da companhia, e — 
caso ele resolva iniciar uma batalha por procuração —, um potencial incômodo para Ed Zander. 
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