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Greg Brown, coexecutivo-chefe da Motorola, traçou uma crítica devastadora da companhia, 
enquanto explicava o declínio calamitoso de suas operações com telefones móveis.  
 
Analistas setoriais atribuem a queda à deficitária iniciativa da Motorola para elevar sua 
participação de mercado nos países em desenvolvimento, em 2006, e ao fracasso em produzir 
um telefone celular que igualasse a popularidade de seu modelo Razr.   
 
Brown, contudo, diz que a Motorola não percebeu com a rapidez suficiente como os celulares 
estavam evoluindo de simples aparelhos de ligações telefônicos para máquinas refinadas, de 
navegação na internet e envio de e-mails.   
 
A crescente popularidade desses modelos, chamados de telefones inteligentes, vem sendo 
puxada pelo advento da tecnologia sem fio da terceira geração (3G) de telefonia celular, na 
qual a Motorola não mostra grande sucesso.   
 
Brown disse ao "Financial Times" que a Motorola "não viu a tendência chegando aos telefones 
inteligentes e à 3G com o tipo de antecipação e atenção ao cliente que deveria ter 
apresentado".   
 
O executivo prosseguiu descrevendo como a Motorola não conseguiu antecipar a importância 
cada vez maior dos programas para os telefones e não apenas do design dos aparelhos.   
 
Brown também criticou a tentativa deficiente da companhia em desenvolver um sistema 
operacional único para seus aparelhos baseado nos softwares Linux e Java.   
 
Enquanto os concorrentes aspiravam pela simplicidade, o executivo observou que a Motorola ia 
"contra a maré", usando vários fornecedores de conjuntos de circuitos integrados e sistemas 
operacionais.   
 
Agregue-se o agravamento da situação econômica mundial ao catálogo de fracassos da 
Motorola e o resultado é uma empresa cambaleante. "Penso que a maioria dos desafios que a 
Motorola enfrenta é de nossa autoria", disse Brown, que trabalha na Motorola desde 2003, 
onde ocupou diversos cargos. "A economia exacerbou-os, mas certamente não os provocou."   
 
A Motorola era a maior fabricante de telefones celulares na década de 90, até a Nokia, da 
Finlândia, arrebatar a posição em 1998.   
 
Em 2006, a Motorola vendeu 217 milhões de telefones móveis, depois da investida para elevar 
sua participação de mercado, vendendo aparelhos mais baratos, com preços de US$ 50 ou 
menos nos países em desenvolvimento.   
 
A estratégia, entretanto, teve de ser abandonada por ser deficitária e a Motorola acabou 
vendendo apenas pouco mais de 100 milhões de unidades no ano passado.   
 
A participação de mercado mundial da Motorola nas vendas de telefones sem fio caiu de 
23,3% no quarto trimestre, para 6,5% no fim de 2008.   
 
A unidade de aparelhos móveis da companhia registrou prejuízo de US$ 2,2 bilhões no ano 
passado, em comparação à perda de US$ 1,2 bilhão em 2007.   
 
Como a divisão estava queimando o caixa da empresa, em fevereiro, a Motorola anunciou a 
suspensão do pagamento de dividendos. O caixa líquido em 31 de dezembro era de US$ 3,3 
bilhões e a expectativa é de que o fluxo de caixa bruto, de US$ 7,4 bilhões, diminua neste ano.   
 



Brown diz que a piora no desempenho da unidade de telefones celulares obrigou a Motorola 
em 2008 a adiar os planos para desmembrá-la do resto da companhia, também fabricante de 
infraestrutura para redes sem fio, entre outros produtos.   
 
O executivo não quis comprometer-se com um novo cronograma de cisão da unidade, mas 
afirmou que membros do conselho de administração que representam Carl Icahn, acionista 
que pressiona pela separação, apoiaram o adiamento.   
 
A estratégia de recuperação da unidade de telefones sem fio foi idealizada por Brown e Sanjay 
Jha, ex-diretor de operações da Qualcomm, que se juntou à Motorola como coexecutivo-chefe 
em 2008.   
 
A estratégia envolve transformar a Motorola em uma empresa de nicho de mercado no 
segmento de telefones móveis, tanto em termos de aparelhos como de regiões. A companhia 
se concentrará em telefones de preço médio a caro e focará os esforços de vendas nos Estados 
Unidos, América Latina e China.   
 
A Motorola usará o sistema operacional Android, do Google, para muitos de seus novos 
aparelhos, embora com venda prevista apenas a partir do quarto trimestre.   
 
Nesse intervalo de tempo, os esforços de recuperação ficarão centrados em cortes de custos. A 
Motorola pretende reduzir as despesas operacionais da unidade em US$ 1,2 bilhão neste ano.   
 
Cerca de 5 mil empregos serão cortados na unidade, que possui 10 mil funcionários e outros 
10 mil terceirizados, segundo estimam analistas. Brown rejeita as insinuações de que as 
repetidas rodadas de cortes de despesas deixaram a unidade incapaz de recuperar-se. O 
executivo admite, contudo, que as outras operações da Motorola, como a unidade de 
infraestrutura de rede móvel, ficarão sob pressão durante a recessão.   
 
Em 2008, o lucro das unidades rentáveis mais do que compensou as perdas operacionais da 
unidade sem fio, mas a retração poderia ameaçar isso.   
 
De qualquer forma, Brown rejeita os argumentos pelo fechamento da unidade de telefones 
móveis.   
 
Em fevereiro, na feira Mobile World Congress, em Barcelona, Brown disse que as operadoras 
de telefonia celular precisavam de uma garantia mínima em relação ao compromisso da 
Motorola em seguir produzindo telefones móveis. "Não acho que seja uma situação em que 
eles estejam testando nossos níveis de oxigênio", diz Brown.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


