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Opaulistano André Cunha ti-
nha uma carreira promisso-
ra. O ex-piloto da Força Aé-
rea Brasileira e comandante

da Vasp cruzava os ares do mundo
no manche de grandes aviões. O
céu parecia de brigadeiro, mas uma
nuvem sempre aparecia à frente.
Ao atingir 55 anos de idade, seus
colegas eram compulsoriamente
"rebaixados" em suas funções, em-
bora nada na legislação as obrigas-
se a agir dessa forma. "Quando via
um amigo triste porque não iria
mais pilotar, sentia que deveria lar-
gar a aviação antes que isso ocor-
resse comigo", conta ele. Foi assim

companhia", brinca. As freqüentes
viagens aos EUA o ajudaram a co-
nhecer e entender melhor o que se-
ria a telefonia móvel. "Quando so-
bravam alguns dias por lá, aprovei-
tava para estreitar meus contatos
com grandes empresas do setor",
recorda. Assim, quando o merca-
do estourou no Brasil, Cunha
abriu uma loja autorizada da
Motorola e da Nokia. "Consegui
ganhar dinheiro com o boom da
telefonia móvel", diz ele. Ga-
nhou também um posto de obser-
vação privilegiado das tendências
do setor. "Percebi que os celulares
estavam se sofisticando cada vez
mais", conta. "Quando soube que
era possível instalar uma platafor-

tende vender 30 mil unidades do
Check Mate. O preço médio será de
R$ 2,2 mil. "Pode ser mais caro do
que outros aparelhos, mas temos
vantagens sobre os concorrentes.
Por exemplo: o Check Mate é aber-
to a qualquer operadora", explica
Cunha. O telefone também já está
em teste em outros países da Amé-
rica Latina. Para o próximo ano,
Cunha já prepara o lançamento de
outros modelos de Pocket PC Pho-
ne no mercado brasileiro. Mas não
é arriscado enfrentar gigantes
como Nokia e Motorola? Cunha
responde com um sorriso: "Já ouvi
muitas pessoas dizendo que eu fui
louco em largar minha profissão de
piloto para montar uma empresa.
Mas acho que essas pessoas, depois
que viram o Check Mate, já muda-
ram de idéia." H

que, em 1998, deu início ao seu vôo
mais arriscado e surpreendente:
dedicou-se inteiramente à Elef
Eletrônica, criada por ele três anos
antes e que agora começa a atuar
na ponta que mais cresce no mer-
cado de celulares, a dos smartpho-
nes. O primeiro filhote é o Check
Mate, lançado há pou-
cas semanas em São
Paulo. "Escolhi esse
nome porque é univer-
sal e muitas pessoas
entendem o que quer
dizer", conta. Nesse
mercado, enfrenta gi-
gantes como Motorola
e Palm.

Formado pelo ITA
(Instituto Tecnológico
de Aeronáutica) e dou-
tor em eletroóptica nos EUA, Cu-
nha, hoje com 45 anos, fundou sua
companhia quando ainda singrava
os céus do planeta. Nos primeiros
tempos, fazia manutenção de tele-
fones celulares. "Nessa época eu
era o office boy e o presidente da

ma Microsoft nos aparelhos, me
convenci de que era o momento de
fabricar meu próprio produto."
Cunha evita o nome smartphone.
Prefere chamá-lo de Pocket PC
Phone. O projeto consumiu US$
4,5 milhões de capital próprio e
disputará um nicho em expansão

no mercado. Segundo
pesquisa da Vivo, nes-
te ano serão vendidos
300 mil aparelhos. Até
o final de 2008, serão
mais 800 mil. O Check
Mate recebe e envia
e-mails. Arquivos co-
mo World e Excel
podem ser acessados
e controlados em
touch screen. Além
disso, tem conexão

com internet, possui câmera fo-
tográfica de 2 megapixels e um
tocador de música MP3. "Cons-
truí esse aparelho para servir
como ferramenta de trabalho e
de entretenimento", conta.

Até o início de 2008, a Elef pre-
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