
Sob pressão de acionistas, Motorola vai dividir-se em duas companhias 
Paul Taylor e Andrew Parker 
 
A americana Motorola, empresa octogenária pioneira do rádio automotivo, dos walkie-talkies e 
do telefone celular, vai separar sua problemática divisão de aparelhos móveis dos demais 
negócios. 
 
O movimento para criar duas companhias separadas, ambas com ações negociadas em bolsa, 
ocorre depois de vários meses sob a agitação provocada por um grupo de investidores 
decepcionados, liderado pelo financista Cari Icahn, famoso por sua habilidade em tomar o 
controle de empresas. 
 
Segundo maior acionista da Motorola, Icahn afirmou repetidamente que a administração da 
companhia não era capaz de reanimar a deficitária divisão de aparelhos celulares. 
 
Ontem, no entanto, Greg Brown, o executivo-chefe da Motorola, disse que o plano de 
desmembramento obedeceu a um exame da diretoria e do conselho de administração da 
empresa. "Nossas prioridades não mudaram com o anúncio de hoje", acrescentou Brown. 
"Permanecemos comprometidos em melhorar o desempenho de nosso negócio de aparelhos 
celulares." 
 
A Motorola vai iniciar a busca por um novo executivo-chefe para o negócio de aparelhos 
móveis, que luta para recuperar-se de um declínio de 18 meses. A queda é atribuída 
principalmente ao excesso de confiança na bem-sucedida série de aparelhos Razr e ao fracasso 
em criar telefones que fossem suficientemente atrativos para substituir a linha. 
 
A Motorola informou que a operação de desmembramento será isenta de impostos, permitindo 
aos acionistas ter ações nas duas novas empresas. Se o acordo obtiver aprovação dos 
investidores, as duas unidades serão separadas no ano que vem. 
 
Os investidores reagiram à proposta com cautela, elevando o valor das ações da Motorola. Os 
papéis fecharam a US$ 10,02, ontem, na bolsa de valores de Nova York, o que representou 
uma alta de 2,66%. Nos últimos 12 meses, porém, as ações acumulam uma desvalorização de 
44,05%. 
 
Analistas disseram que a separação da companhia faz sentido, em parte porque os demais 
negócios da Motorola de banda larga e sistemas móveis são lucrativos. Alguns analistas 
afirmaram que o plano de desmembramento sugere que a Motorola não conseguiu encontrar 
um parceiro ou comprador para a divisão de aparelhos enquanto o negócio permanecia parte 
da companhia existente. 
 
Vários fabricantes, incluindo a Nokia e a Sony Ericsson, rejeitaram a possibilidade de adquirir o 
negócio da Motorola. 
 

 
 

Leia mais:Grupo mantém 2º lugar no Brasil 
 



O futuro da Motorola no Brasil ainda estava incerto ontem à tarde, mas não há grandes 
dúvidas de que seguirá o roteiro traçado pela matriz. 
 
A companhia americana tem fábrica em Jaguariúna, no interior de São Paulo, e a produção de 
telefones celulares é apenas um dos segmentos em que atua no país. Radiotransmissores, 
sistemas de banda larga, modems e módulos sem fio (para rastreadores de veículos, por 
exemplo) são outros mercados explorados pela empresa. É natural, portanto, que o 
desmembramento da área de celulares faça-se notar por aqui. 
 
A assessoria de imprensa da Motorola no Brasil informou que ainda não estava a par do que 
aconteceria na subsidiária. 
 
A Motorola chegou a deter a liderança do mercado brasileiro anos atrás uma posição que 
também ocupou mundialmente. A empresa, no entanto, perdeu terreno para a finlandesa 
Nokia, em especial depois da chegada do padrão GSM, em 2002. 
 
Com grande potencial de consumo e mão-de-obra barata, o Brasil atraiu, nos anos seguintes, 
uma série dè fabricantes de aparelhos alguns dos quais nem estão mais no mercado. 
 
Assim como no restante do mundo, a Motorola já teve dias mais gloriosos no país. Basta 
lembrar o sucesso do Star Tak, aquele aparelho pretinho que fez sucesso nos primeiros anos 
da telefonia móvel no Brasil. Recentemente, a marca voltou a se fazer desejada com o Razr, 
modelo que a empresa mais vendeu nos últimos anos. Mesmo assim, não chegou a bater o 
anterior em termos de prestígio. 
 
Em outro front, alguns casos de explosão de celulares expuseram a Motorola de forma 
negativa no Brasil. Na maioria dos casos, 1os acidentes resultaram do uso de acessórios não-
oficiais. Mas o fato é que esses episódios obviamente não contribuíram em nada para a 
imagem da companhia. 
 
Apesar disso, a situação da Motorola é mais favorável aqui do que em outros mercados onde 
atua. Mesmo tendo perdido a segunda colocação no mercado mundial para a coreana 
Samsung, no fim do ano passado, a empresa manteve a vice-liderança no Brasil, segundo 
informações de fabricantes. Não há dados precisos sobre o país e, diante desse cenário, é 
improvável , que a empresa tenha fôlego para se sustentar nessa posição. 
 
Na arena global, a Motorola terminou 2006 com participação de 21,3% nas vendas de 
celulares, fatia que diminuiu para 14,1% no encerramento do ano passado. A Samsung subiu 
de 11,6% para 13,9%. A Nokia ampliou sua vantagem e ficou com 38,2%. Os dados são da 
consultoria IDC 

 
Leia mais: Decisão é jogo sem garantia de sucesso 
Paul Taylor, Andrew Parker e Maija Palmer 
 
Para Greg Brown, o executivo-chefe da Motorola, a decisão de dividir a companhia é um jogo 
estratégico sem garantias de sucesso. O momento da decisão menos de três meses depois de 
ter assumido o principal cargo da Motorola, em substituição a Ed Zander ressalta os problemas 
urgentes da companhia. Essas dificuldades são mais graves na deficitária operação de 
aparelhos celulares, cuja participação de mercado caiu quase pela metade em 12 meses. 
 
O desempenho deplorável tornou-se o centro de uma batalha travada pelo bilionário Cari 
Icahn, flagelo das companhias com resultados fracos. Brown insistiu, ontem, em que a decisão 
dividir as duas principais operações a fabricação de telefones celulares e os negócios de 
infraestrutura de telecomunicações não tem a ver com as pressões de Icahn. Mas a iniciativa 
provavelmente será vista como mais uma vitória do investidor, de 72 anos. 
 
Em tese, a decisão permitirá a Brown concentrar-se na expansão de negócios que incluem a 
lucrativa operação de redes residenciais, de venda de conversores para aparelhos de iy e a de 



fornecimento de equipamentos de comunicação e informática para empresas. Juntas, essas 
áreas representam hoje cerca de metade das receitas da Motorola. 
 
A decisão também permitirá a um novo e ainda não-identificado executivo-chefe, que vai 
assumir as operações de aparelhos celulares, concentrar-se em uma série variada de 
problemas. As dificuldades começam com a falta de uma reserva de novos produtos 
interessantes, capazes de competir com rivais como Nokia, Samsung, LG e Sony Ericsson. 
 
A Motorola não conseguiu ampliar o sucesso de seu celular Razr, lançado em 2004, 
especialmente por não ter produzido um portfólio adequado de aparelhos que usassem a 
tecnologia móvel de terceira geração (3G). A empresa também não conseguiu fazer incursões 
significativas nos mercados emergentes, que se tornaram o motor de crescimento da Nokia. 
No quarto trimestre, a finlandesa alcançou uma participação global recorde, de 40%. 
 
Analistas concordam que a cisão faz sentido. "Quatro anos atrás, a Motorola alardeava a 
mobilidade perfeita de seus negócios, mas nunca vimos isso acontecer realmente", diz Martin 
Garner, da Ovum, uma consultoria de Londres especializada em telecomunicações. "É muito 
difícil afirmar que há boas sinergias em continuar mantendo os negócios juntos. Não faz 
sentido sustentar uma divisão deficitária, que não vem bem há algum tempo e que vai piorar 
mais antes de melhorar." 
 
Richard Windsor, da consultoria Nomura, diz que o plano faz sentido porque, de outra forma, a 
Motorola poderia ter de vender sua divisão de celulares por um preço muito baixo. "Em uma 
venda negociada, os investidores teriam que aceitar um preço que seria uma pechincha", 
afirma. 
 
Ainda não se sabe, porém, se é tarde demais para salvar a divisão de celulares da Motorola, 
pelo menos em seu formato atual. Alguns analistas acreditam que mesmo uma operação 
independente e de tamanho reduzido terá dificuldades para competir e poderá ser forçada a 
buscar aliança com um fabricante de baixo custo. A chinesa ZTE é a empresa mais 
frequentemente mencionada como sócia em potencial. 
 
Outra opção seria abandonar o mercado de celulares de massa e concentrar-se nos telefones 
inteligentes de preços mais altos. Aconteça o que acontecer, as duas companhias que surgirão 
da divisão provavelmente vão enfrentar um futuro desafiador, e não só por causa da revolta 
que levou à reestruturação. A retração econômica também poderá contribuir para as 
dificuldades. 
 
Os principais fabricantes de infraestrutura de telecom, incluindo a Ericsson e a Alcatel-Lucent, 
que competem com a Motorola no negócio de redes empresariais, prevêem crescimento 
limitado ou nulo das vendas neste ano. 
 
Na semana passada, a Sony Ericsson emitiu um alerta de lucro depois de constatar que os 
europeus estão comprando menos celulares que o previsto. Neste mês, a Texas Instruments, 
que fornece microchips para telefonia móvel, também emitiu um alerta l"B"i de vendas. 

 
Leia mais: Nas classes D e E, maioria já tem celular 
Talita Moreira 
 
Mais da metade dos brasileiros das classes D e E possui telefone móvel, aponta levantamento 
divulgado ontem pela empresa de pesquisas de consumo LatinPanel. 
 
De acordo com o estudo, 53% dos estratos mais pobres da população tinham um celular no 
fim do ano passado. Em 2006, esse número era de 39%. 
 
Da mesma forma, as operadoras de telefonia móvel também avançaram na classe C, onde a 
adesão subiu de 59% para 70% de um ano para o outro. 
 



O crescimento do serviço entre os brasileiros de menor poder aquisitivo já era esperado. O que 
chama a atenção foi o tamanho dessa expansão ao longo de 2007. 
 
No ano passado, as operadoras habilitaram 21 milhões de celulares, elevando a base total no 
país para 120,9 milhões. Segundo informações da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatei), a adesão da população brasileira ao serviço subiu de 53,2% para 63,6%. 
 
Esse percentual continuará crescendo, mas é difícil prever até onde poderá chegar, afirma 
Margareth Utimura, diretora de atendimento e inovação da LatinPanel. "É difícil mensurar o 
potencial porque o telefone móvel, em alguns casos, vem substituindo o fixo. Vai depender um 
pouco de como as operadoras fixas vão reagir." 
 
A expansão entre consumidores de menor poder aquisitivo é desejada pelas operadoras, mas 
impõe desafios às empresas. Por um lado, trata-se da fatia da população em que ainda existe 
espaço para avançar e isso é importante porque proporciona escala, o que significa custos 
menores. 
 
Entretanto, o efeito colateral é a queda na receita média gerada por usuário. Segundo a 
pesquisa, o gasto mensal dos adeptos dos celulares pré-pagos (que representam 85% da base 
de telefonia móvel do país) caiu 13% no ano passado, para R$ 11,60. Enquanto isso, a receita 
dos usuários de pós-pagos aumentou 6% e chegou a R$ 68,31. 

 
Leia mais: Telecom Itália tenta acalmar investidores 
Adrian Michaels 
 
Os acionistas controladores da Telecom Itália tentará assegurar às autoridades reguladoras do 
mercado, hoje, que a queda livre de suas ações não coloca em risco a estabilidade da 
estrutura acionária. 
 
O bloco controlador, conhecido como Telco e formado pela Telefônica, da Espanha, e pelos 
grupos financeiros italianos Generali, Mediobanca e IntesaSanpaolo, entre outros, foi 
convocado para reunião na Consob, o órgão regulador do mercado de capitais na Itália. As 
autoridades querem saber se a contínua e alarmante queda nas ações da operadora coloca em 
questão o valor dos ativos que garantem dívidas na estrutura acionária, segundo fontes a par 
da situação. 
 
A Telefônica e os demais compraram da Olímpia a maior parcela da fatia controladora, de 
cerca de 25%, há menos de um ano. A Olímpia era a sociedade de participações que incluía a 
fabricante de pneus Pirelli e outros grupos. A Telco também herdou dívidas em torno a € 3 
bilhões. 
 
Até agora, o investimento teve fraco desempenho. A Telefônica pagou € 2,3 bilhões por sua 
participação de 10%, equivalente a € 2,82 por ação da Telecom Itália. As ações subiram 
ligeiramente ontem, fechando a € 1,35, mas ainda acumulam desvalorização de 21% nos 
últimos 30 dias, refletindo a recepção desanimada dos investidores ao plano de três anos 
apresentado pela empresa há cerca de três semanas. 
 
Todos os membros da Telco estão sentados sobre grandes perdas contábeis. Fontes próximas 
ao processo destacaram ontem, no entanto, que o valor da participação da Telco na operadora 
ainda é maior do que os títulos de dívidas assumidos BM da Olímpia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2008, Tecnologia & Telecom, p. B3 


