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Empre s a s

Comando do Atacadão
O diretor-geral do A t a c a d ã o, o ho-
landês Gerard Scheij, no cargo
desde janeiro de 2012, está dei-
xando a companhia e deve perma-
necer na função até a sexta-feira. A
empresa informou os funcioná-
rios do fato ontem. Segundo a va-
rejista, o executivo deve trabalhar
em uma empresa de outro seg-
mento. O substituto interino será
Marco Oliveira, diretor financeiro
do Atacadão. A rede é a maior ata-
cadista do país, com faturamento
estimado pelo mercado entre
R$ 13 bilhões e R$ 15 bilhões. Tam-
bém é a bandeira do grupo francês
que mais cresce no país. Scheij foi
escolhido para o cargo para subs-
tituir José Roberto Müssnich. Um
novo diretor-geral está sendo sele-
cionado pela empresa.

Feridos em voo da TAM
Uma turbulência no início da
madrugada de ontem, durante o
voo TA M JJ 8065, com 168 passa-
geiros, na rota de Madri a São
Paulo (Guarulhos), levou a um
pouso não programado no aero-
porto de Fortaleza, para atendi-
mento a feridos — 12 passagei-
ros e três tripulantes. Duas pes-
soas permaneciam internadas
até a noite de ontem para exa-
mes complementares e monito-
ramento. Os demais passageiros
foram encaminhados aos desti-
nos entre o fim da manhã e o iní-
cio da tarde. A companhia aérea
informou que as causas do even-
to estão sendo apuradas.
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Paul V. Galvin e seu irmão 
Joseph Galvin fundam, em 
Chicago, a Galvin 
Manufacturing Corporation. A 
empresa inicia seus negócios 
fabricando eliminadores de 
bateria, equipamentos que 
permitiam ligar rádios de pilha 
na rede elétrica das casas 
dos americanos

1928

Em meio à crise econômica dos 
Estados Unidos, a companhia 
lança os primeiros rádios para 
carros do planeta. A marca 
Motorola — que significa 
som em movimento — surge 
da junção do sufixo “motor” 
(de motorcar) com “ola”, uma 
referência ao som gerado 
pelos rádios fabricados pela 
Galvin Manufacturing

1930

O StarTAC, sucessor do MicroTAC, 
inaugura uma nova categoria de 
desenho para celulares: o “flip”, 
aparelhos que se abrem como uma 
concha. Estima-se que 60 milhões 
de aparelhos tenham sido 
vendidos

1996

Fonte: Motorola

Som em movimento
Em mais de 80 anos de história, a Motorola foi responsável por diversos avanços nas telecomunicações

Companhia lança o Motorazr V3. 
Nos quatro anos seguintes o 
aparelho teve 110 milhões de 
unidades vendidas. O sucesso, 
entretanto foi problemático para 

2004

A companhia anuncia que vai se dividir em duas 
empresas e nomeia o indiano San Jay Jha para 
comandar a unidade de celulares e Greg Brown 
para a área de redes e infraestrutura

2008

Para recuperar a divisão de celulares, a companhia se 
dedica à fabricação de smartphones com o sistema 
operacional Android, do Google. O primeiro modelo lançado 
foi o Droid (Milestone para os brasileiros)

2009

A partir de 4 de janeiro, a Motorola Solutions e a 
Motorola Mobility tornam-se empresas independentes
com capital aberto na bolsa de Nova York

2011

Em agosto, Google faz oferta de compra pela Motorola 
Mobility por US$ 12,5 bilhões

Em maio, aquisição pelo Google recebe últimas aprovações 
de orgãos reguladores e é finalizada

2012

1º de agosto, fabricante lança o Moto X, primeiro 
smartphone com “a cara do Google”

2013

Transmissores fabricados pela 
Motorola permitem o envio de 
dados de telemetria, voz e
sinal de TV da Apollo 11 para o 
centro de comando da Nasa

1969

O Exército americano usa rádios 
da Motorola para comunicação 
entre as tropas em campo 
durante a Segunda Guerra 
Mundial. Os equipamentos tinham 
alcance de até 32 quilômetros

1943

Martin Cooper, gerente geral da 
divisão de sistemas da Motorola 
realiza a primeira ligação celular 
do planeta. O número chamado 
foi o do escritório da 
concorrente Nokia. Em 1984, o 
DynaTAC foi o primeiro celular
a ser vendido comercialmente 
no mundo. Preço: US$ 4 mil

1973

a Motorola, que acabou apostando muito no modelo e 
prejudicou seus resultados com o aumento da concorrência

Celular Fabricante, que já foi líder do setor, tem 66 milhões de usuários em todo o mundo

Com Google, Motorola tenta
recuperar o brilho mais uma vez
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Pouco mais de dois anos de-
pois de iniciar um novo capítulo
em seus quase 85 anos de histó-
ria, a fabricante de celulares Mo -
torola tenta, novamente, se rein-
ventar. É a segunda vez que a
companhia protagoniza um re-
começo, nos últimos anos.

Sob o controle do Google, a
Motorola quer firmar-se como
uma opção à Apple e à Samsung,
as líderes do mercado de smart-
phones. “A Motorola também já
foi chamada de imbatível”, disse
John Carney, vice-presidente glo-
bal de vendas da Motorola, ao Va -
lor. Segundo o executivo, as ope-
radoras têm que lidar com custos
altos de subsídio para vender
aparelhos como o iPhone e a li-
nha Galaxy. “Queremos ser uma
opção a isso”, disse Carney, que
planeja apresentar às teles condi-
ções melhores de negociação.

O primeiro passo foi dado em 1o

de agosto, com o lançamento do
Moto X, nos EUA. Primeiro apare-
lho desenvolvido com apoio do
Google, sua principal característi-
ca é a integração com os serviços
da companhia de internet. O siste-
ma de busca Google Now, por
exemplo, pode ser acionado por
um comando de voz mesmo que o
celular esteja longe da mão. Basta
dizer uma frase como “OK Google
Now ”. Isso acontece porque os mi-
crofones do aparelho ficam sem-
pre ativos monitorando o ambien-
te, à espera de um chamado. Em
modelos futuros, mais integrações
serão exploradas, disse Carney.

Em sua nova estratégia, a Moto-
rola quer ter desde aparelhos mais
baratos até os mais caros. A ideia é
não lançar muitas opções em uma
mesma faixa de preço para não ter
um portfólio difícil de adminis-
trar. Sobre tablets, Carney disse
que os dispositivos estão nos pla-
nos, mas ainda não há nada previs-
to no curto prazo.

A área de celulares da Motorola
tornou-se uma empresa indepen-
dente em janeiro de 2011, quando
a companhia foi dividida em duas:
Motorola Mobility, de celulares, e
Motorola Solutions, de infraestru-
tura de telecomunicações. Em
agosto daquele ano, a Mobility foi
comprada pelo Google. O negócio
foi concluído em maio de 2012. A
operação foi vista como uma for-
ma de o Google acessar o portfólio
de patentes da fabricante e colocar
seus pés no mercado de dispositi-
vos. Desde que se juntou à empresa
de internet, a Motorola passou por
grandes mudanças. O número de
funcionários caiu de 15 mil para
4,6 mil e a empresa vendeu a área
de produtos de conexão à internet
e decodificadores de TV paga.

A Motorola já foi a maior fabri-

cante de celulares do mundo, mas
perdeu o rumo quando o mercado
evoluiu para smartphones. Com
problemas internos e uma compe-
tição crescente, a empresa perdeu
espaço. Para se ter uma ideia, do
parque de 1 bilhão de celulares da
marca vendidos mundialmente na
última década, no 1o trimestre
deste ano restavam apenas 66 mi-
lhões de aparelhos em operação.

As vendas também encolheram
de um patamar de US$ 8 bilhões
em 2010 para pouco mais de US$ 4
bilhões no ano passado. No 2o tri -
mestre deste ano, a companhia re-
gistrou prejuízo 70% superior ao
do mesmo período de 2012, resul-
tado da elevação nos custos. No pe-
ríodo, a fabricante representou 7%
da receita do Google. Carney disse
que o objetivo é colocar a Motorola
no azul novamente, mas não reve-
lou em que prazo.

Para o executivo, as aparentes
desvantagens do encolhimento
da Motorola podem ser, na ver-
dade, “um copo meio cheio”.
“Não temos um legado, ou mo-
delos anteriores que apresentem
quedas nas vendas com o lança-

mento de um novo”, disse.
Sob a égide do Google, a Moto-

rola tem acesso ao caixa e a toda a
estrutura de investimento da em-
presa de internet. Além disso, não
precisa detalhar suas operações a
acionistas a cada trimestre. Isso
permite que a fabricante seja mais
agressiva em sua estratégia.

Mas conseguir um lugar ao sol
no mundo dos smartphones não é
fácil. Hoje, os lucros do setor estão
concentrados nas mãos de Sam-
sung e Apple — mais de 100%, no
total, segundo análise do banco
canadense Cannacord — enquan -
to algumas dezenas de outros fa-
bricantes disputam ferozmente as
vendas de aparelhos mais baratos,
equipados com o sistema opera-
cional Android, do Google.

Para especialistas, o relaciona-
mento com os parceiros — espe -

cialmente a Samsung, maior ven-
dedora de aparelhos Android do
mundo — será um dos grandes de-
safios para o Google. Ainda não es-
tá claro como a empresa de inter-
net pretende trabalhar com a linha
de produtos Nexus, que tem apare-
lhos fabricados por outras empre-
sas e vendidos pelo Google. “Não
recebemos nenhum tratamento
especial por parte do pessoal [de-
senvolvedores] de Android”, disse
Carney, referindo-se à Motorola.

Hoje, a fabricante promove um
evento em São Paulo para anun-
ciar a chegada do Moto X ao Bra-
sil. Durante a pré-venda, nas pró-
ximas duas semanas, custará R$
1,8 mil — mais barato que o Gala-
xy S4 e o iPhone 5. Por enquanto,
o Brasil não receberá o serviço
Moto Maker, de personalização
de itens como cor e capacidade

de memória. Sergio Buniac, vice-
presidente da Motorola Mobility
para a América Latina Sul, disse a
empresa tem avaliado a expansão
do serviço além dos EUA a partir
de 2014. Para Carney, o Brasil
sempre foi e continua a ser um
mercado importante para a Mo-
torola; só perde para os EUA.

FIM DE SEMANA:

DIA DE SEMANA:

NATUREZA

POLUIÇÃO

SAIBA MAIS:

EUROBIKE.COM.BR/VALOR

L O C A Ç Ã O Centro de Distribuição

Louveira IX
LOCALIZAÇÃO
Rodovia Anhanguera, km 71
(Acesso pelo trevo de Louveira)
Fácil acesso ao Aeroporto de Viracopos,
principal aeroporto de cargas do país.

DISTÂNCIAS
60 km de São Paulo
40 km do Rodoanel
20 km de Campinas

DADOS TÉCNICOS
Área locável: 7.806,90 m²
Capacidade do piso: 5 tf/m²
Pé-direito: 10 m
Número de docas: 8

Informações:
Rodrigo Borelli – 11 3201-1000
rodrigo@brpr.com.br
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2013, Empresas, p. B1.




