
As novas marcas apostam na simplicidade e em preços mais baixos •
que variam de R$ 99 a R$ 400 - para vender mais nas lojas e para as operadoras

Tubaínas dos celulares

Omercado de telefones celulares é
um dos mais competitivos do

mundo. Juntas, as duas principais fa-
bricantes (a finlandesa Nokia e a ame-
ricana Motorola) investiram US$ 5 bi-
lhões no ano passado para criar pro-
dutos inovadores. Cada uma delas lan-
ça por volta de 30 modelos por ano,
uma média de um a cada 12 dias.

Por esse nível de investimentos e
por sua praticidade, o
celular é a geringonça
mais bem adaptada pa-
ra se tornar o aparelho
da convergência - aque-
le que faz tudo: serve co-
mo telefone, relógio,
agenda, máquina foto-
gráfica, computador, rá-
dio, TV, termômetro, re-
pelente de mosquitos e
o que mais vier. Ou, pe-
lo menos, esse é o plano
das grandes empresas. A realidade es-
tá se mostrando um pouco diferente.

Enquanto as multinacionais investem
em modelos cada vez mais sofisticados,
quem vem ganhando mercado são as
marcas que apostam em simplicidade
e preço baixo. Novos competidores, co-
mo a chinesa ZTE, a coreana Pantech e
as brasileiras Venko e Evadin, conquis-
taram, juntos, 7% do mercado brasi-
leiro (em número de aparelhos vendi-
dos). Há um ano, eles tinham 5%. Há

Quase 80% do
mercado de

telefonia móvel
no Brasil

é composto
de celulares

pré-pagos

dois anos, apenas 1%. "Cada pontinho
percentual desses representa quase 9
milhões de aparelhos", diz Eduardo Tu-
de, da Teleco, uma consultoria especia-
lizada em telecomunicações.

"Essas marcas são talibãs do mun-
do corporativo", diz um alto executi-
vo de uma das fabricantes tradicionais.
"São ágeis, flexíveis e puxam os pre-
ços para baixo de maneira agressiva."

Elas ganharam até ape-
lido. Especialistas e con-
correntes se referem a
elas como as "tubaínas
dos celulares" por cau-
sa dos preços até 30%
mais baixos - uma táti-
ca que lembra a estraté-
gia dos fabricantes regio-
nais de refrigerantes pa-
ra tomar mercado das gi-
gantes do setor.

O avanço das tubaínas
ameaça a estratégia clássica das líde-
res. Como precisam competir em pre-
ço, elas acabam retardando o lança-
mento dos modelos top de linha no Bra-
sil. Com isso, entram no jogo que favo-
rece as novas concorrentes. As tubaí-
nas se beneficiam também de uma pe-
culiaridade do mercado brasileiro. Em-
bora seja rico (movimenta mais de R$
10 bilhões por ano), 80% dos aparelhos
são pré-pagos, destinados sobretudo a
consumidores de baixa renda.

"Para quem opta por um modelo bá-
sico de celular, a marca é menos impor-
tante que o preço", diz Luís Minoru, da
consultoria Yankee Group. "Para o con-
sumidor que não procura por tecnolo-
gia de ponta, essas marcas são alterna-
tivas às mais conhecidas."

A asiática Pantech centrou sua es-
tratégia justamente nesses trunfos com-
petitivos. "A escala de produção dos
componentes e o baixo custo de mão-
de-obra na matriz reduzem o preço
final e abrem as portas para nós", afir-
ma Bruno Lee, diretor da Pantech. Ter-
ceira maior fabricante coreana, a em-
presa elegeu o mercado brasileiro co-
mo prioritário e vai investir US$ 50 mi-
lhões no país em 2006. Pretende ini-
ciar a fabricação local até dezembro.

A brasileira Venko segue os mesmos
passos. A empresa começou a operar
em 2003, importando aparelhos da in-
glesa Sendo. Chegou a ser a princi-
pal marca popular da Claro e da TIM,
mas a falência da empresa inglesa
praticamente tirou a Venko do mer-
cado em 2005. Neste ano, ela já vol-
tou a operar nas regiões Norte e Nor-
deste e planeja o retorno definitivo ao
mercado com celulares fabricados no
Rio Grande do Sul. "Voltaremos com
tudo em maio", diz Aldo Moino, di-
retor da Venko.

Até lá, a competição deverá estar
ainda mais acirrada. A Vivo, maior ope-
radora do país, abriu uma concorrên-
cia para comprar 4 milhões de novos
aparelhos. Pantech e ZTE estão no pá-
reo. "Disputas como essa são um pra-
to cheio para as novas fabricantes",
afirma Tude, da consultoria Teleco. •
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