
Motorola amplia atuação no Brasil 
Gustavo Brigatto 
  
Pela segunda vez em seis meses a Motorola anuncia que vai trazer para o Brasil a fabricação 
de mais uma de suas linhas de produtos.  
 
Segundo Eduardo Stéfano, vice-presidente de mobilidade para governo e empresas, os 
primeiros lotes de equipamentos que permitem a distribuição de sinal de internet sem fio 
começam a sair da fábrica da companhia localizada em Jaguariúna, interior de São Paulo, no 
fim do mês. Esta é a oitava linha a entrar em produção na planta inaugurada em 1996 - e a 
terceira só nos últimos 12 meses. 
 
Assim como nos outros casos, a produção local atenderá a demanda da América Latina. "O 
Brasil será uma opção à fábrica na Malásia", diz o executivo. Stéfano afirma que o 
investimento para iniciar a produção dos equipamentos já fazia parte do orçamento previsto 
para a fábrica de Jaguariúna em 2009. 
 
A presença nas áreas de redes e mobilidade tem se tornado estratégica para a Motorola em 
seu processo de reestruturação. Entre os anos fiscais de 2006 e 2008, as receitas de sua 
unidade mais tradicional, de telefones celulares, caíram 34,69%. Enquanto isso, as vendas das 
áreas de redes domésticas e de mobilidade corporativa cresceram 5% e 23,9%, 
respectivamente. 
 
De acordo com Stéfano, a fabricação local dos equipamentos de acesso à banda larga - 
tecnologia proprietária da Motorola que era conhecida como Canopy - permitirá uma redução 
de preços entre 20% e 25% nas antenas, transmissores e receptores que compõem o kit que 
possibilita transformar o sinal de internet fixo em sem fio com uma abrangência que pode 
variar entre 10 quilômetros e 50 quilômetros dependendo da aplicação. 
 
O executivo afirma que os principais mercados-alvo para a Motorola são os projetos para 
interligação de áreas e unidades de empresas, as iniciativas de inclusão digital do governo, e, 
principalmente, os provedores de conexão à internet em banda larga. "No Brasil existem 1,7 
mil provedores que atuam nas áreas de sombra das operadoras. Eles chegam a ter mil, dois 
mil, ou até dez mil assinantes", diz. A proposta da Motorola é que sua tecnologia permita que 
essas empresas aumentem suas bases de clientes de forma rápida. "Queremos estar em 20% 
dos assinantes residenciais de banda larga até 2010", afirma Stéfano. Pelo lado do governo, a 
Motorola já participa em projetos na Bahia, Rio de Janeiro, Piauí e Paraná, e tem interesse nos 
140 municípios que o ministério das Comunicações pretende atender ainda este ano. 
 
Na Motorola há treze anos, ele afirma que já tinha intenção de trazer a fabricação desse tipo 
de equipamento para o Brasil há pelo menos dois anos, mas as negociações só começaram em 
outubro de 2008, início da crise econômico mundial. "É um reconhecimento do potencial do 
mercado. E se você quer aumentar o patamar de vendas, você tem que investir", diz.  
 
Além de trazer novas linhas de produtos, a Motorola também está se dedicando ao 
atendimento aos clientes. De acordo com Stéfano, uma equipe de atendimento pós-venda foi 
criada na fábrica de Jaguariúna para dar suporte a produtos dentro e fora do prazo de 
garantia. 
 
Colocar recursos no Brasil tem sido um bom negócio para a Motorola, principalmente nos 
últimos dois anos. Entre oito países listados pela Bloomberg, o Brasil foi o único a apresentar 
crescimento de dois dígitos nas vendas feitas entre os anos fiscais de 2006 e 2008. Mesmo 
com uma queda nas receitas entre 2007 e 2008, o Brasil cresceu 12,34% no período. Atrás do 
Brasil ficou apenas Israel, com alta de 3,19%. Todos as outras regiões apresentaram queda - a 
mais acentuada foi na Alemanha, 39,28%. 
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