
Com a participação no mercado de
celulares em queda livre, a

companhia tenta uma cartada final.
Saiba como isso diz respeito ao Brasil

pede ajuda
ROBERTA NAMOUR

DEPOIS DE TANTO LER HISTÓRIAS MEDIEVAIS,
Dom Quixote, um fidalgo espanhol passou a ter alucina-
ções e a viver como no tempo da cavalaria. Guiado pelo

amor de Dulcineia, ele saía pelas ruas enfrentando inimigos
imaginários. Mas o que o romance de Miguel de Cervantes tem
a ver com a Motorola? "Como aconteceu com Dom Quixote, em
qualquer lugar que a Motorola vá, sua reputação a precederá",
afirma Richard Kramer, analista da empresa de pesquisa ingle-
sa Arete. A companhia, que em 1983 criou o primeiro celular
comercial do mundo, hoje luta para não ser engolida pela con-
corrência. No setor que inventou, sua participação de mercado
caiu de 24% em 2006 para pouco mais de 5% em 2009. Com
uma queda de 45% na receita de sua divisão de celular no
segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de
2008, a Motorola adotou duas estratégias. Numa delas, consi-
derada a última chance de entrar na disputa pelo mundo dos
smartphones, apostou na plataforma Android, do Google. Na
outra, investiu em novas linhas de produção para manter sau-
dável sua única operação no mundo com crescimento de ven-
das acima de dois dígitos, a do mercado brasileiro. "Assim
como Dom Quixote teve Sancho Pança, a área de celular tem o
resto da Motorola para compensar suas perdas", diz Kramer.

Nos últimos 12 meses, a Motorola anunciou a chegada de
três novas linhas de produção ao Brasil. No mês passado, come-
çou a fabricar em seu Campus Industrial e Tecnológico de
Jaguariúna (interior de São Paulo) soluções de banda larga sem
fio. A fabricação local vai atender toda a América Latina. Trata-
se da oitava linha a entrar em produção na unidade.
Inaugurada em 1996, a fábrica de Jaguariúna recebeu um



investimento total de R$ l bilhão.
Essa fábrica nasceu para ser uma pla-
taforma de produção exclusiva de
celular para atender ao mercado inter-
no e externo. Esse objetivo, no entan-
to, nunca se concretizou inteiramente.
Por isso, novos investimentos estão a
caminho. "A fábrica passou por um
período ruim, mas agora busca inves-
tir em novos produtos, como acessó-
rios para o setor automotivo", afirma o
vereador Edson Cardoso de Sá, presi-
dente do sindicato dos metalúrgicos de
Jaguariúna. De acordo com ele, o fatu-
ramento da fábrica da Motorola cor-
responde a 55% da arrecadação da
cidade. "A empresa procurou a prefei-
tura para falar sobre uma ampliação
que pode atrair outras fornecedoras
de tecnologia para a região", afirma
Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna.
Nos últimos dois anos, sob o comando
de Enrique Ussher, a operação brasi-
leira tem sido uma exceção na
Motorola. Numa lista de oito países
feita pela Bloomberg, o Brasil foi o
único a apresentar crescimento em
vendas acima de dois dígitos no perío-
do de 2006 a 2008 - cresceu 12,3%.
Mas o aumento na venda de celulares
no Brasil nesse intervalo foi de 22%.
Na comparação com demais opera-
ções, a Motorola teve um bom desem-
penho no País. Mas se comparada com
a pujança do mercado brasileiro nos
últimos anos, a performance revelou-
se apenas regular e não foi suficiente
para manter a segunda posição da
empresa no ranking de vendas. A
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Motorola perdeu a segunda posição
em participação de mercado no País
para a LG, de acordo com a Teleco. As
más notícias para a Motorola vêm
tanto de dentro como de fora do País.
No mercado interno, segundo a Teleco,
a produção de telefones celulares no
mês de maio foi 29,3% menor que a do
mesmo mês de 2008. Além disso, a
Motorola deixou de figurar entre as 20
maiores empresas exportadoras do
Brasil. Hoje, a companhia ocupa a 38a

posição do ranking geral do Ministério
do Desenvolvimento - de janeiro a
junho de 2009, arrecadou US$ 300
milhões com vendas externas. Mas a
empresa segue como a única fabrican-
te de produtos eletrônicos entre as 40
maiores exportadoras do País.
Procurada pela DINHEIRO, a
Motorola não se pronunciou.

Enquanto a presença em outras
áreas se torna uma boa alternativa
para a Motorola no Brasil, sua divisão
de celulares segue uma incógnita no
mundo. "A companhia partiu para
uma política de vender produtos com
preço reduzido e acabou amargando
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muito prejuízo", lembra Eduardo
Tude, presidente da consultora
Teleco. No início do ano passado, a
Motorola pensou em separar a área
de telefonia móvel para não contami-
nar o restante do grupo. Recebeu
muitas ofertas de compra, mas, poste-
riormente, adiou a decisão. "Os inves-
tidores acreditam que 2009 vai ser o
tudo ou nada para o segmento na
Motorola", afirma Kramer. "Quanto
pior a divisão ficar, mais ela se verá
forçada a se desfazer dos celulares,
assim como a Siemens fez", lembra.
Apesar dos ventos desfavoráveis, a
companhia está cheia de esperanças
com o lançamento de um smartphone
com a plataforma Android, ainda
neste ano. Uma ferramenta para atua-
lização de redes sociais é a arma que a
Motorola vai usar para brigar por
esse mercado. "Mesmo assim, não vai
ser nada fácil", afirma Zhao Ping, da
consultoria americana CreditSights.
Para ele, enquanto o primeiro
Android da Motorola está no forno, a
HTC já brilha com a plataforma.
Além disso, a competição vai se inten-
sificar com a entrada de celulares da
Samsung e LG no terceiro trimestre.
"A Motorola nunca conseguiu se des-
tacar em aparelhos 3G e em smar-
tphones", afirma Tude. A companhia
não figura nem entre os cinco primei-
ros fabricantes do mundo. Além de
vencer a batalha dos equipamentos
com Android, ela vai ter de enfrentar
as estrelas desse segmento: o Storm,
da BlackBerry, o iPhone da Apple, e o
Pre, da Palm. O desempenho do novo
smartphone da Motorola vai mostrar
se a companhia conseguiu deixar o
universo de ilusão de Dom Quixote.
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