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Dois anos atrás, Rick Osterloh fez uma proposta aos seus chefes na Motorola que quase foi 
desqualificada antes dele deixar o encontro. Na sala de reuniões do 12º andar da sede da 
companhia em Schaumburg, no Estado de Illinois, nos Estados Unidos, esse executivo da área 
de software de 37 anos de idade propôs a criação de uma linha de telefones celulares com o 
sistema operacional Android, do Google, e com software elaborado para atender ao florescente 
mundo das redes de relacionamentos. 
 
Enquanto o ex-executivo-chefe Edward J. Zander e o atual coexecutivo-chefe Greg Brown 
prestavam atenção, vários executivos da cúpula criticaram a ideia, afirmando que a Motorola 
já tinha complexidade demais em suas linhas de produtos. "Houve controvérsia", diz Osterloh. 
 
Zander acabou aprovando um modesto investimento. Agora, a ideia está sendo usada não só 
em uma única linha de produtos, mas como o principal exemplo da estratégia central da 
Motorola para suas operações com telefones móveis. Em 10 de setembro a companhia 
anunciou o primeiro modelo de sua linha a funcionar com o Android, chamada Cliq. O telefone 
usa um software desenvolvido pela Motorola, conhecido como Blur, para criar um centro de 
comandos para redes de relacionamentos que combina todos os grandes serviços, como 
MySpace, Twitter, Facebook entre outros, em uma única tela. 
 
As postagens podem ser digitadas e movidas para cada site simultaneamente com um toque 
na tela do aparelho. As funções de redes de relacionamentos estão embutidas em tudo no 
telefone, da lista de endereços ao programa de e-mail. "A barreira entre o trabalho e a vida 
pessoal das pessoas está desaparecendo", diz Osterloh. "Nós realmente tentamos atingir 
aquele ponto ideal entre os aplicativos do consumidor e os programas de trabalho." 
 
A noção de que a Motorola vai tentar se diferenciar com o software é arriscada. A companhia 
construiu uma linha de aparelhos excelente, do primeiro celular compacto flip lançado no fim 
da década de 90, o StarTAC, ao incrivelmente fino Razr em 2004. Mas os aparelhos da 
Motorola como o Rokr, com capacidade para armazenar arquivos de músicas em formato 
digital, não tinham uma boa reputação com os usuários por causa de seus estranhos 
programas. 
 
"A Motorola gastou muito tempo e dinheiro tentando desenvolver os maiores programas do 
mundo", diz John Jackson, analista da consultoria CCS Insight. "Mas eles não eram 
executáveis." Com o Blur, a Motorola está apostando que pode se reinventar como mestre dos 
aparelhos e do software. 
 
Sanjay Jha, coexecutivo-chefe e diretor da unidade de telefones móveis, é o homem 
responsável em garantir que desta vez será diferente. Ele criou meia dúzia de equipes de 
trabalho para atuar exclusivamente na área de software especializado, incluindo os serviços de 
redes de relacionamentos e os serviços baseados em localização. Um grupo está 
concentrando-se nos e-mails empresariais, o que sugere um choque no horizonte com a 
Research In Motion (RIM), a fabricante do BlackBerry. Em um mês a Motorola deverá lançar 
seu segundo celular com o Android, para a operadora Verizon Wireless. Jha diz que ao longo 
do ano que vem a Motorola lançará telefones nos Estados Unidos e em outros países, que 
refletirão o alcance de seu desenvolvimento de software. Chega de "sucessos relâmpago", 
promete ele. "Se fizermos tudo isso, teremos uma máquina que será sustentável." 
 
A sorte da Motorola precisa mudar. Outrora a maior fabricante de telefones celulares do 
mundo, a companhia tropeçou e caiu para uma posição intermediária. Ela é hoje a quarta do 
mundo em participação de mercado, atrás da Nokia, da Samsung e da LG. A participação, que 
em 2006 era de 22,4%, caiu para apenas 5,4%, segundo a consultoria Strategy Analytics. Na 
categoria dos telefones inteligentes, lucrativa e de rápido crescimento, a Motorola foi superada 
pela Apple e pela RIM. 
 



Foi preciso uma dose de inovação californiana para dar esperanças de recuperação para a 
Motorola. Osterloh entrou para a companhia como parte da aquisição, no começo de 2007, da 
Good Technology, uma companhia do Vale do Silício. Jha, que trocou a fabricante de chips 
Qualcomm pela Motorola no ano passado, foi encarregado de fazer dos telefones inteligentes a 
maior prioridade da companhia. 
 
O compromisso com o telefone movido pelo Android foi firmado no fim de outubro de 2008, 
em uma reunião no escritório da Motorola no Vale do Silício, perto da sede do Google em 
Mountain View. Na noite de uma quinta-feira fria, Jha reuniu-se com a equipe de Osterloh em 
meio a placas de circuitos integrados, chips e esquemas de software. À base de Diet Coke e 
pizza, eles analisaram detalhadamente aquele que seria o celular equipado com o Blur. Depois 
da reunião, que durou quatro horas, Jha sabia "que aquela era a equipe que poderia nos 
conduzir", lembra ele. Posteriormente, o coexecutivo-chefe da Motorola "matou" praticamente 
todos os telefones celulares que estavam sendo desenvolvidos pela companhia para outros 
sistemas operacionais, incluindo o Windows, da Microsoft. 
 
Jha foi duro com os desenvolvedores de software. Ele colocou Osterloh e sua equipe para 
reprojetar várias vezes o programa de e-mail do celular porque disse a eles que o programa 
não era bom o suficiente. Jha os fez ajustar e reajustar o teclado numérico e encontrar uma 
maneira de aumentar o número de linhas de texto visíveis na tela de quatro para dez, 
minimizando a necessidade de rolar as imagens. Como as pessoas cada vez mais trabalham 
durante suas horas de folga, Jha quis fazer do e-mail algo tão prioritário quanto as redes de 
relacionamentos. "Eu queria ser capaz de ter um apelo amplo no mercado", diz o executivo. 
 
Após o desenvolvimento da maior parte do software, Osterloh e sua equipe saíram em busca 
de uma operadora de telefonia móvel para o telefone celular. No fim de janeiro eles estavam 
na sede da T-Mobile, em Bellevue, Washington. A cúpula da companhia concordou com a visão 
de Osterloh, de que a função de transmissão de mensagens precisava ser simples e unificada 
nos serviços on-line. A T-Mobile fechou um acordo para ser a primeira operadora a oferecer o 
Cliq. "Isso estabelece uma nova referência à maneira como as pessoas se conectam às 
comunidades on-line", diz Cole Brodman, diretor de tecnologia da T-Mobile. 
 
A Motorola está apostando que a combinação do Blur com o Android tornará as redes de 
relacionamentos bem melhores para os usuários de celulares e por isso seus aparelhos vão se 
destacar. Executivos do MySpace ficaram impressionados. Praticamente todas as aplicações do 
telefone estão ligadas às funções do MySpace, como o Friend Status, onde os usuários 
atualizam o paradeiro dos amigos. "A Motorola não ficou confinada às regras existentes de 
uma plataforma", diz John Faith, diretor da MySpace Mobile. 
 
O Blur pode ser uma inovação para a Motorola, dada a falta de sucesso histórica de seus 
sistemas. Mas ainda será um desafio enfrentar concorrentes como a Apple e a RIM, que 
possuem muito mais experiência em software. Jha diz reconhecer as dificuldades da tarefa. 
"Precisamos nos perguntar quais problemas os consumidores querem ver resolvidos", diz ele. 
"Precisamos ter um foco Neanderthal nisso."  
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