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Mais conhecida como a grande fabricante americana de telefones móveis, num mercado 
liderado por uma européia, a finlandesa Nokia, e preenchido por asiáticas, como a LG e a 
Samsung, a Motorola conta com o Brasil para a expansão de seu negócio menos conhecido, o 
de aplicações móveis para empresas. 
 
A área obteve um crescimento de 39% em seu faturamento no Brasil em 2007, um avanço 
superior ao registrado em todo o mundo. Para 2008, a expectativa é de a receita subir mais 
25%. 
 
A área ganha importância à medida que o principal negócio sofre com a perda de vendas, 
principalmente pela empresa não ter conseguido um sucessor para o bem-sucedido modelo de 
telefone celular Razr. A divisão de celulares fechou o último ano vendendo US$ 19 bilhões - 
52% do total de US$ 36,6 bilhões -, e com queda de 33%, frente ao ano anterior. Ao mesmo 
tempo, a unidade mobilidade corporativa cresceu 43%, para US$ 7,7 bilhões, atingindo 21% 
do total. 
 
O negócio envolve tecnologias para oferecer a empresas e governos equipamentos e sistemas 
que permitem o acesso móvel a informações em qualquer ponto. Ele compreende rádios 
analógicos e digitais, sistemas de comunicação em redes privadas, scanners de código de 
barra, leitores de etiquetas inteligentes (na tecnologia RFID, sigla para identificação por 
radiofreqüência) e infra-estrutura de rede sem fio. 
 
A área sofreu grande impulso devido à aquisição da Symbol em janeiro de 2007. "A Motorola 
tinha a comunicação externa para empresas, mas não possuía dispositivos e aplicações dentro 
de quatro paredes", afirmou o vice-presidente para América Latina em mobilidade corporativa, 
David Gant. 
 
A empresa adquirida nasceu para atender ao setor varejista e hoje a Motorola busca replicar o 
uso de tecnologias em outros, como o farmacêutico e de saúde. Uma das tendências é o uso 
de RFID. No México, Gant conta que uma varejista utiliza a tecnologia para controlar a 
chegada e estoques de contêineres. Eles carregam etiquetas inteligentes, que são identificadas 
por um leitor, logo quando um caminhão pára na entrada do depósito. Imediatamente uma 
tela mostra ao motorista para onde o contêiner deve ser levado e o local exato de sua 
estocagem. Ao mesmo tempo, a informação é atualizada, com todos os dados do produto e 
horário de chegada, no sistema de gestão de estoques.No Brasil, a rede de cinemas Cinemark 
emprega coletores de dados para ler códigos de barras binários nos visores dos celulares dos 
usuários que compram ingressos pela internet e preferem receber o código no aparelho, em 
vez de imprimir os tíquetes. 
 
Como já era estratégia da Symbol, a atuação da unidade de mobilidade corporativa na América 
Latina é de atender aos clientes por meio de parceiros, distribuidores dos equipamentos e 
empresas que fazem a implementação dos projetos. Segundo Gant, a Motorola trabalha 
diretamente apenas com alguns poucos clientes locais. 
 
Mas isso não impede que mais projetos serão realizados a partir do Brasil, que ganha mais 
visibilidade na organização, tanto como mercado, como local com potencial de recursos para 
tarefas globais. "O Brasil faz muito bom trabalho de desenvolvimento", diz. "Nós queremos e 
iremos produzir no País logo. É um lugar que vale a pena ser melhor utilizado" afirma. 
 
Aqui a Motorola produz telefones celulares e rádios, em fábrica em Jaguariúna, interior de São 
Paulo. Sem entrar em detalhes, Gant assume que há planos para o futuro próximo. A América 
Latina vem realizando projetos de alcance multiregional na unidade, para Ásia e Pacífico, e 
Estados Unidos. Há seis meses, as operações argentinas passaram a produzir telefone 
integrando voz e dados, e a América Central entrou na rota.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


