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A Motorola Inc. está em busca de nova liderança após o anúncio na sexta-feira de que 
o seu presidente, Christopher B. Galvin, decidiu renunciar porque membros do 
conselho haviam perdido a confiança em seu comando da empresa fundada por seu 
avô e dirigida por várias décadas pelo seu pai. 
 
Durante anos, a fabricante americana de telefones celulares e semicondutores penou 
para estancar o sangramento de sua fatia de mercado em várias importantes divisões, 
com decisão após decisão tendo efeitos contrários aos desejados e as discussões sobre 
a venda de partes da empresa a outras fabricantes de equipamentos não resultando 
em nenhum negócio. 
 
Agora, os conselheiros precisam encontrar alguém que possa ajudar a empresa a 
manter-se à frente da curva tecnológica, depois de anos em que ela ficou para trás em 
várias tendências. O mais recente exemplo foi o fato de a empresa ter perdido 
oportunidades no mercado de celulares com câmaras digitais embutidas, que oferecem 
altas margens de lucro. 
 
John E. Pepper Jr., o conselheiro da Motorola que está à frente do processo de escolha, 
não discute as qualificações procuradas pelo conselho para um novo líder, mas disse 
que a busca irá se voltar tanto para a empresa quanto para fora dela. Pepper, de 65 
anos, foi presidente da Procter & Gamble Co. 
 
Duas pessoas a par da situação disseram que não houve um fator único a precipitar o 
anúncio, mas que o conselho havia perdido confiança em Galvin, que era diretor-
presidente desde janeiro de 1997, tendo ficado cada vez mais impaciente com a 
aparente falta de uma estratégia coerente de recuperação e a incapacidade da 
empresa de lançar novos produtos rápido o bastante. 
 
Durante uma reunião de dois dias do conselho, que já estava previamente agendada, 
para discutir a estratégia, na terça e quarta-feira da semana passada, Galvin e os 
conselheiros se engajaram numa "avaliação honesta" de como ia a empresa, de acordo 
com uma fonte a par da situação. Vários conselheiros eram a favor de medidas mais 
ágeis para os problemas da Motorola e o lançamento mais acelerado de novos 
produtos. 
 
Galvin, de 53 anos, disse na quarta-feira à noite aos conselheiro que achava que devia 
renunciar, segundo Pepper. Ele no final disse que havia uma lacuna entre ele e o 
conselho sobre o ritmo da recuperação e a direção da empresa, de acordo com 
pessoas a par da situação. "Veja, se existe esse tipo de desconexão, eu realmente 
devo passar isso adiante para uma outra pessoa", disse, segundo uma pessoa 
informada. 
 
"Essa foi a sugestão dele", disse Pepper sobre a decisão de Galvin de renunciar. "Ele 
sentiu que isso era o certo, dada a situação, e pelo fato de que estávamos vendo isso 
diferentemente, sentimos que foi apropriado." 
 
Galvin não respondeu a repetidos pedidos de entrevista. 
A Motorola diz que Mike S. Zafirovski, diretor operacional da empresa, é um candidato 
a suceder Galvin, mas observadores do setor acreditam que ele está longe de ser um 



candidato ideal para o primeiro posto. Vários recrutadores de executivos dizem que a 
Motorola precisa urgentemente de um agente externo de mudança determinado, a 
exemplo do ex-diretor-presidente da IBM Lou Gerstner — alguém que possa sacudir 
sua estagnada cultura corporativa. 
Entre os veteranos do setor de telecomunicações que a Modorola pode considerar 
como seu próximo líder estão: Lawrence T. Babbio, diretor superintendente e vice-
presidente do conselho da telefônica Verizon Communnications Inc.; Tim Donahue, 
diretor superintendente e diretor-presidente da Nextel Communications Inc; e Kevin 
Sharer, diretor-presidente da Amgen Inc., uma gigante de biotecnologia e um ex-
executivo da MCI. Outro candidato óbvio é Indra Nooyi, membro do conselho que é ex-
executivo da própria Motorola e da PepsiCo Inc. Ele entretanto não estaria interessado, 
segundo com uma pessoa a par da situação. 
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