
Motorola tem estratégia para encostar na líder Nokia 
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Celular Fabricante de aparelhos quer 30% do mercado local; Nokia teria 35% 
 
A Motorola armou-se de unhas e dentes não só para impedir o avanço da concorrência nos seus 
índices de market share de aparelhos celulares, como também para galgar alguns pontos 
percentuais a mais no disputado ranking brasileiro. A companhia reservou cerca de R$ 80 milhões 
este ano para a estratégia, que inclui aumento de capacidade de produção, desenvolvimento de 
modelos adaptados ao mercado brasileiro e ações de marketing. 
 
A coreana Samsung assumiu publicamente disputar a segunda colocação no ranking de vendas de 
aparelhos no país e no mundo. Ela ficou em terceiro lugar em 2002. 
 
Como os números brasileiros não são auditados, há divergências entre uma fabricante e outra.  
 
Mas a Motorola afirma ter vendido 25% dos aparelhos novos comercializados em 2002. Com uma 
arrojada estratégia de crescimento, sua meta é "passar dos 30%", segundo Enrique Ussher, 
diretor geral de celulares da Motorola no país. Caso consiga o intento, a americana vai não só 
deixar a Samsung (que teria fechado 2002 com 16%) para trás como encostar na líder Nokia, que 
lidera o mercado com 35%.  
 
Uma das razões para o otimismo foi o próprio desempenho do ano passado. A companhia ampliou 
suas vendas em 50%, principalmente, segundo Ussher, à entrada de novas operadoras e ao 
estímulo provocado pela estréia do GSM no país. Outra aposta da Motorola é no seu portfólio de 
aparelhos. "Nenhum concorrente tem oferta tão variada, para todos os padrões e todas as faixas 
de preços", afirma Fernando Gomez, vice-presidente senior da empresa na América Latina.  
 
Outro ponto a favor da companhia é o desenvolvimento de modelos específicos para o mercado 
local ou para suas operadoras. O modelo 182C, por exemplo, do padrão CDMA, foi criado 
especialmente para os brasileiros, enquanto o T190 teve sua embalagem e cor adaptadas às 
exigências da Oi, para o lançamento do Oi MTV. "Temos centros de design específicos para cada 
região", explica Gomez. 
 
Em 2003, além de ampliar a produção da fábrica, em Jaguariúna (SP), cuja capacidade não é 
divulgada, a companhia pretende lançar "pelo menos dois modelos novos em cada padrão", de 
acordo com Ussher.  
 
O marketing também será um forte aliado na estratégia da Motorola de galgar mais pontos no 
ranking de vendas. A empresa vai investir R$ 36 milhões este ano, volume 20% maior que o ano 
passado, em campanhas regionalizadas e nacionais, com o reforço do tenista Guga, com o qual a 
empresa acaba de renovar o contrato publicitário. O valor envolvido na contratação de Gustavo 
Kuerten é mantido em sigilo, mas seu papel nas campanhas irá crescer este ano.  
 
Nas ações passadas com o tenista, a Motorola criou o "celular do Guga", mas este ano ele não 
ficará mais restrito a um único modelo e, sim, terá seu nome associado à marca da empresa em 
todo o país. "Detectamos, em uma pesquisa com os consumidores, que a empatia de Guga com o 
público é muito grande, o que nos levou a ampliar sua presença na campanha",  afirma Loredana 
Mariotto, diretora de marketing da companhia. O contrato foi renovado "por um longo período", 
segundo Loredana. Outras ações de marketing estão previstas fora das mídias de massa, 
voltadas, principalmente, ao público jovem.  
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