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NACHO DOCE/REUTERS

Motorola
aposta em
celular de
baixo custo
Smartphone Moto G, lançado no Brasil, é
visto como tentativa de recuperar mercado

Ligia Aguilhar

A Motorola escolheu o Brasil
para sediar o lançamento glo-
bal do seu primeiro smart-
phone de baixo custo e segun-
do desenvolvido com o Goo-
gle: o Moto G. O presidente
global da empresa, Dennis
Woodside, veio a São Paulo
anunciar ontem o aparelho,
sua mais recente aposta para
reerguer a fabricante no mer-
cado de smartphones.

O Moto G tem design basea-
do no Moto X (o aparelho topo
de linha da companhia, lançado
em setembro no País), tela de
alta definição de 4,5 polegadas,

com proteção Gorilla Glass, ba-
teria com 24 horas de duração e
Android com garantia de atuali-
zação para a versão mais recen-
te no início de 2014. O modelo
está à venda no Brasil e em par-
te da Europa, em versões de um
e dois chips, e vai custar a partir
de R$ 649 sem plano com opera-
dora na versão 8 GB. Nos Esta-
dos Unidos, onde chegará em
janeiro do ano que vem, os pre-
ços começam em US$ 179.

O aparelho aposta no modelo
adotado pela Motorola desde a
compra pelo Google, há dois
anos, que tenta aliar alta tecno-
logia e baixo preço para conquis-
tar mais mercado. Com o Moto

G, a fabricante quer concorrer
com modelos como o Galaxy Fa-
me (veja abaixo alguns concorren-
tes) e oferecer características
vistas em aparelhos sofistica-
dos a um preço mais acessível.

“Conversamos com consumi-
dores no mundo todo para de-
senvolver o modelo e descobri-
mos que no Brasil a coisa mais
importante para as pessoas na
hora de comprar um telefone é
que tenha um preço que elas
possam pagar”, diz Woodside.

O Moto G terá também uma
versão colorida (assim como a
linha Lumia, da Nokia) com
dois chips e 16 GB. O usuário
poderá customizar o aparelho
com quatro opções de capa. Ou-
tra versão será o Moto G Music,
com fone de ouvido sem fio
com alcance de até 150 metros.

Tentativa. O Moto G tem sido
apontado como uma tentativa
de reverter as baixas vendas do
topo de linha Moto X. O smart-
phone tem como um dos pon-
tos fortes o sistema de reconhe-
cimento de voz e gestos, que
permite executar ações sem to-
car no aparelho. O produto foi
bem recebido no mercado, mas
não conseguiu converter as
boas críticas em vendas.

Segundo a Strategy Analy-
tics, cerca de 500 mil Moto X
foram vendidos no último tri-
mestre, enquanto o Galaxy S4,
da Samsung, vendeu mais de 10
milhões de unidades no primei-
ro mês de lançamento.

Questionado, Woodside diz
que não tem números sobre o

Moto X para divulgar, mas que o
modelo tem tido bons resulta-
dos na América Latina.

Os resultados financeiros da
Motorola também não têm em-
polgado. A receita deste ano foi
36% menor do que a de 2012, e o
prejuízo operacional chegou a
US$ 248 milhões no terceiro tri-
mestre. O Google vem injetan-
do dinheiro na Motorola para o
desenvolvimento de novos pro-
dutos. Hoje a fabricante tem
um departamento cujo papel é
pensar inovações que estejam,
no mínimo, três anos à frente,
como o projeto Ara – que prevê
o desenvolvimento de um
smartphone “de montar”.

MOTO G E SEUS CONCORRENTES

Estratégia. Woodside, da Motorola, diz que novo modelo é o ‘melhor Android’ da categoria
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DICAS & NOTAS

AGENDA DE CURSOS
CARGA TRIBUTÁRIA DO SETOR DE SERVIÇOS PODE TER IMPACTO NEGATIVO DE R$ 35,2 BILHÕES

Em análise pelo governo, medida pode elevar, em média, 104% a tributação das 
empresas do setor, de acordo com o levantamento elaborado pelo Instituto Bra-
sileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) a pedido da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas, que representa o Sistema Sescons/Sescaps do País.  

Segundo o presidente da FENACON, Valdir Pietrobon, o intuito da entida-
de em promover esta pesquisa é fazer um alerta para os contribuintes e toda a 
sociedade a respeito de mais esta oneração. “A extinção do sistema cumulativo, 
conforme a proposta, afeta diretamente o setor de serviços, o maior em quanti-
dade de empresas e também o maior empregador do Brasil”, destaca o empresá-

Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Conselho Superior do IBPT, Valdir Pietrobon e Sérgio Approbato 
Machado Júnior

Lideranças do empreendedorismo e representantes da imprensa participaram do encontro

EM EVENTO REALIZADO NA SEDE DO SESCON-SP ONTEM, FENACON DIVULGA ESTUDO INÉDITO QUE APONTA AUMENTO EXPRESSIVO DA CARGA TRIBUTÁRIA PARA O SEGMENTO DE 
SERVIÇOS COM A PROPOSTA DE UNIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

ALTERADAS AS MULTAS PREVISTAS PARA A OBRIGAÇÃO SISCOSERV 
Por meio da norma em referência, foi alterado o art. 8º da Portaria Conjunta RFB/SCS 
1.908/2012, que instituiu o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis 
e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv). Dentre as alterações 
ora introduzidas, destacamos as mudanças nas multas aplicáveis ao sujeito passivo que deixar 
de prestar as informações ao Siscoserv ou que apresentá-las com incorreções ou omissões. 
(Portaria Conjunta RFB/SCS 1.603/2013)

RATIFICADOS CONVÊNIOS QUE DISPÕEM SOBRE BENEFÍCIOS FISCAIS, 
DESONERAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS E REFEIÇÕES 
Por meio de ato do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), foram ratifi cados os 
Convênios ICMS 136, 137, 139, 140 e 145 a 155/2013, que dispõem sobre benefícios 
fi scais, desoneração tributária, parcelamento de débitos e fornecimento de refeições. (Ato 
Declaratório SE/Confaz 21/2013)

PROMOVIDAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO DO IPTU, DO ITBI E DO ISS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
Promovidas diversas alterações na legislação do IPTU, do ITBI e do ISS, entre as quais des-
tacam-se a concessão de isenção do ISS, a partir de 1º.01.2014, para as associações e 
cooperativas de radiotáxis, quando prestarem serviços de transporte de natureza municipal. 
(Lei 15.891/2013)

DIVULGADO O PMPF PARA GASOLINA C, DIESEL, GLP, QAV, AEHC E GÁS NATURAL 
Por meio de ato do Confaz, foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor fi nal (PMPF) 
de gasolina C, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), álcool 
etílico hidratado combustível (AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação indicadas na 
tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 21/2013, com aplicação a partir de 16.11.2013. 
(Ato Cotepe/PMPF 21/2013)

Fonte: Grupo Sage
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rio contábil, ao frisar que, indiretamente, toda a sociedade será impactada.
Por meio de simulações, o levantamento constatou que a unifi cação do 

cálculo do PIS/COFINS afeta na carga de 1.257 empresas do segmento, 
considerando uma alíquota única dos tributos de 9,25% auferidos pelo sis-
tema não cumulativo de apuração. Levando-se em conta apenas as atividades 
analisadas, o aumento médio no recolhimento é de R$ 7,3 bilhões anuais.

Para o presidente do SESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior, a 
simplifi cação do sistema tributário brasileiro é uma necessidade para o de-
senvolvimento sustentado do País, no entanto, a unifi cação do cálculo, além 
de não desburocratizar, ainda traz aumento da carga tributária e do custo 
burocrático. “As entidades do empreendedorismo querem ser chamadas para 
debater e opinar, pois o Brasil não precisa aumentar a arrecadação, mas de 
efi ciência na gestão dos recursos”, ressaltou o líder setorial.

Outro fator revelado pela pesquisa encomendada pela FENACON é o 
refl exo da unifi cação nos índices infl acionários, tendo em vista que o novo 
custo para o segmento de serviços deve ser repassado para os preços dos 
seus produtos, pressionando a infl ação. A expectativa é que os preços dos 
serviços vendidos pelas organizações, nas seis categorias de serviços anali-
sadas, aumentem em média 4,3%. A alta pode produzir um impacto de 0,6 
ponto percentual sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). “Na prática, é o consumidor que paga todo e qualquer tributo em-
butido no preço”, lembra Pietrobon.

MP 627/2013
O Governo Federal publicou na edição da última terça-feira do Diário Ofi -
cial da União a Medida Provisória 627/2013, que traz algumas novidades 
no campo tributário, como o fi m, após seis anos, do Regime Tributário de 
Transição – RTT, um pleito recorrente do empreendedorismo.

Apesar de alguns aspectos positivos, no entanto, a MP, segundo a FENA-
CON e o SESCON-SP, cria o arcabouço legal para a efetivação da unifi cação 
do cálculo do PIS e da COFINS. “Estamos estudando o texto, porém, já po-
demos verifi car que há novamente o aumento de carga tributária disfarçado”, 
argumenta Sérgio Approbato Machado Júnior.

O Estudo completo “O Refl exo da Mudança do Cálculo do PIS e da CO-
FINS com a sua Unifi cação: Risco de Aumento de Carga Tributária para o 
Setor de Serviços” está disponível em www.fenacon.org.br e www.sescon.org.br. 

MOTOROLA MOTO G SAMSUNG GALAXY FAME DUOS NOKIA LUMIA 520 LG OPTIMUS L5 II DUA

PREÇO R$ 650 R$ 630 R$ 1580 R$ 680

SISTEMA OPERACIONAL Android 4.3 Android 4.1.2 Windows Phone 8 Android 4.1

TELA 4,5 polegadas 4 polegadas 4” 4”

MEMÓRIA 8 GB ou 16 GB 4 GB 8 GB 4 GB

PROCESSADOR 1,2 GHz (quad core) 1 GHz (single core) 1 GHz (dual core) 1 GHz (single core)

RAM 1 GB 512 MB 512 MB 512 MB

CÂMERA 5 megapixels 5 megapixels 5 megapixels 5 megapixels

DOIS CHIPS Sim Sim Não Sim

BATERIA 2.070 mAh 1.800 mAh 1430 mAh 1700 mAh
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B51.
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