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Meta da fabricante é liderar o mercado nacional de celulares inteligentes com preços entre R$ 500 e R$ 800 
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A Motorola está decidida a lide-rar o mercado de smartphones com preços entre R$ 500 e R$ 800 no Brasil no prazo de 90 dias com o lançamento de dois modelos. O país é o primeiro do mundo a receber os dois celula-res, Razr Dl e Razr D3, voltados principalmente para consumi-dores que estão comprando seu primeiro telefone inteligente. 
A criação dos dois smartpho-nes foi baseada em pesquisas feitas com o pública-alvo, que mostrou que para estes usuá-rios características como pre-sença de dois chips e câmera de alta qualidade são essenciais. "Câmera é uma preocupação mui-to grande, pois muitas vezes o celu-lar é a única máqui-na fotográfica do usuário", diz Rodri-go Vidigal, diretor de marketing da Motorola. 
Os novos modelos estão dis-poníveis em lojas de comércio eletrônico do Brasil e chegam às operadoras e ao varejo físi-co dentro de 15 dias, segundo Sergio Buniac, vice-presiden-te da Motorola Mobility. De-pois disso, a ideia é levar os aparelhos para outros merca-dos semelhantes ao Brasil, co-mo países da América Latina, por exemplo. 
Buniac afirma que, desde o ano passado, a empresa con-quistou a liderança em smar-tphones no Brasil na faixa de 

preço entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil, com o modelo Razr i, se-gundo números da consultoria GfK, e o alvo agora é conquis-tar também o topo do ranking entre os consumidores com ou-tro perfil. 
Mercado seis vezes maior 
"No Brasil, o mercado no qual os novos modelos se encaixa é seis vezes maior que o do Razr i", diz o executivo. Com os dois novos modelos, a Motorola completa uma linha de quatro smartphones que serão o foco das vendas no Brasil a partir de agora. Os outros dois são o Ra-zr i, smartphone com chip da Intel disponibilizado em outu-bro, e o Razr HD, o primeiro com tecnologia 4G a ser lançado no país, em setembro. 

O foco nestes mo-delos está em linha com a estratégia de enxugar o portfólio no Brasil e tornar a produção mais com-petitiva, amunciada por Buniac no ano passado.O executivo não abre quantos mo-delos estão sendo produzidos atualmente na fábrica da empre-sa em Jaguariúna (SP), mas afir-ma que até o Dia das Mães, em maio, 100 % dos celulares fabri-cados no Brasil serão smartpho-nes, com foco na linha Razr. 
Buniac não abre qual é a parti-cipação da empresa no mercado de celulares no Brasil, mas mun-dialmente a Motorola tem pou-co mais de 2% de participação e passa por um processo de rees-truturação global que inclui cor-

te de quatro mil funcionários. A política mundial de demissões, instituída pelo Google em agos-to deste do ano passado, gerou cerca de 220 demissões na fábri-ca brasileira, que hoje tem 2,5 mil funcionários, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgi-cos de Jaguariúna (Sindmetal). 
Nesta semana, a Motorola anunciou um corte de 1200 fun-cionários no mundo que, segun-do o Sindmetal, não afetou a unidade brasileira. Em dezem-bro do ano passado, a Flextro-nics anunciou a assinatura de um acordo com a Motorola para aquisição da unidade de Jagua-riúna (veja matéria ao lado). 

Flextronics deve assumir 
fábrica até metade do ano 

Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Jaguariúna e 
região (Sindmetal), a Flextronics 
deve assumir a fábrica da 
Motorola até o meio deste ano. 
A entidade afirma que as 
reuniões com a Flextronics 
sobre a transferência dos 2500 
funcionários já começaram. 
A Flextronics não confirma a 
informação e diz, por meio da 
assessoria de imprensa, que 

ainda não assumiu a fábrica 
e que o contrato entre as duas 
empresa está em andamento. 
A unidade de Jaguariúna foi 
adquirida pela Flextronics em 
dezembro de 2012, junto com 
a compra de outra fábrica da 
Motorola, na China. A negociação 
inclui a continuidade da produção 
de equipamentos com Android 
e outros dispositivos móveis 
da Motorola. C.P. A ut
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