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A Motorola, segunda maior fabricante mundial de telefones celulares, ampliou sua participação de 
mercado, abocanhando uma fatia de sua concorrente de maior porte Nokia e aumentando sua 
vantagem em relação à Samsung Electronics no primeiro trimestre deste ano, auxiliada pelas 
vendas dos telefones Razr, Slvr e Ming. 
 
A participação da Motorola no mercado mundial subiu para 20,3%, o maior patamar registra do 
pela empresa no último período de pelo menos cinco anos, comparativamente aos 17,8% 
observados no quarto trimestre do ano passado, informou a empresa de pesquisa Gartner em 
comunicado divulgado por e-mail. A fatia da Nokia recuou para 34%, contra os 35% dos últimos 
três meses de 2005. 
 
A Motorola, sediada nos Estados Unidos, foi a fabricante de celulares a apresentar o mais 
acelerado ritmo de crescimento durante o trimestre, ajudada pela expansão dos mercados da 
Europa Ocidental e da China, disse em entrevista Carolina Milanesi, analista da Gartner. O modelo 
Razr, da Motorola — que tem espessura de aproximada mente 1,25 cm — atraiu os consumidores 
europeus, enquanto o celular Ming, com câmera, fez mais sucesso entre os usuários chineses, 
disse Milanesi. 
 
"A Motorola lançou a tendência de celulares finos e ainda está colhendo os frutos do sucesso do 
Razr", disse Milanesi. "Agora, outras fabricantes estão tentando pegar esse trem. Por isso, a Moto 
rola precisa continuar inovando." 
  
As vendas mundiais de celulares saltaram 24% nos primeiros três meses deste ano, passando a 
224 milhões de unidades em relação ao mesmo trimestre de 2005, informou a Gartner. Este ano, 
as vendas provavelmente aumentarão 18%, para 960 milhões de unidades, contra as 817 milhões 
de unidades comercializadas em 2005.0 resultado também será superior às 674 milhões de 
unidades vendidas em 2004. 
 
No primeiro trimestre deste ano, a Motorola vendeu 45,5 milhões de celulares, o que repre 
quando comercializou 30,1 milhões de unidades, informou a Gartner. A Motorola está se be 
neficiando do comportamento dos consumidores de mercados como o da Europa Ocidental, nos 
quais os novos telefones são escolhidos "principalmente devido a seu design" e não devido a seus 
recursos tecnológicos, disse Milanesi. 
 
As vendas unitárias da Nokia subiram para 76,1 milhões no trimestre, contra os 55 milhões de 
telefones do primeiro trimestre de 2005, segundo a Gartner. A Nokia está se saindo melhor na 
América do Norte, onde é a segunda maior, atrás da Motorola, e perdeu participação de merca do 
em alguns países da Ásia devi do à agressiva concorrência de preços por parte da Motorola e da 
Samsung, disse Milanesi. 
 
A fatia de mercado da coreana Samsung, que é a terceira maior fabricante de celulares do mun 
do, saltou para 12,5%, comparativamente aos 12,1% do quarto tri mestre de 2005. A 
participação da também coreana LG Electronics, recuou de 7,2% para 6,5%. 
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