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A High Tech Computer Corp., uma fabricante taiwanesa de eletrônicos pouco conhecida mas de 
rápido crescimento, lançou um novo celular inteligente com tela de toque que representa o mais 
recente ataque de seu bem-sucedido esforço para concorrer com rivais maiores como a Apple Inc. 
e seu iPhone. 
 
O Touch Diamond da HTC, que foi apresentado ontem em Londres e deve chegar às lojas 
européias no mês que vem, é o sucessor do Touch, que obteve vendas surpreendentes desde que 
foi lançado, em junho, poucas semanas antes de o iPhone chegar às lojas. 
 
A HTC afirma que vendeu mais de 3 milhões de unidades do Touch - mais da metade do número 
de iPhones vendidos praticamente no mesmo período. "Achamos que podemos vender ainda mais" 
com o Touch Diamond, disse o diretor-presidente da HTC, Peter Chou.  
 
O mercado de celulares inteligentes - basicamente pequenos computadores com recursos 
avançados como email, internet e GPS, além de fazer chamadas - é um dos segmentos de 
crescimento mais rápido em todo o mundo. Tanto a Apple como a HTC são peixes relativamente 
pequenos no mercado de telefones inteligentes, cujas vendas somaram 136 milhões de unidades 
no último ano, segundo a firma de pesquisa iSuppli Corp. 
 
Mas os modelos com tela de toque, operados principalmente através de botões virtuais em suas 
telas, em vez de depender de um teclado normal, estão entre os produtos mais quentes no 
momento. Os outros grandes fabricantes de celulares desse tipo são as sul-coreanas Samsung 
Electronics Inc. e LG Electronics Inc. 
 
A Nokia Corp., que é de longe a líder em vendas de telefones inteligentes, deve começar a vender 
seus próprios modelos com telas de toque este ano. 
 
O Touch Diamond usa o sistema operacional Windows Mobile da Microsoft Corp. Ele é um pouco 
mais leve e compacto do que seu antecessor e do que o iPhone e vem com 4 gigabytes de 
memória - metade da capacidade do modelo mais barato do iPhone -, mas tem câmera de 3,2 
megapixels, resolução maior do que a oferecida no iPhone. 
 
O novo produto da HTC também é capaz de realizar transferências de dados ultra-rápidas usando 
a última tecnologia de celular - os executivos da HTC dizem que é o celular mais rápido da 
categoria - e foi projetado para que os usuários naveguem pela internet com apenas uma mão, 
diz Horace Luke, diretor de inovação da HTC. 
 
Por enquanto, a Apple só vende iPhones com tecnologia mais antiga e lenta, embora se espere 
que ela lance logo um modelo de alta velocidade. 
 
O sucesso da HTC rendeu um convite para participar da iniciativa do Google Inc. para criar um 
novo celular equipado com o software desenvolvido por ele. Chou não quis dar mais detalhes 
sobre o esperado celular, mas disse que o trabalho "está encaminhado" e que a HTC espera poder 
lançá-lo no segundo semestre. 
 
Pete Cunningham, um analista da firma de pesquisa londrina Canalys, elogia a HTC por ter uma 
"estratégia esperta" de trabalhar bastante próxima das operadoras de celular. 
 
De fato, o sucesso da HTC com o Touch foi motivado em parte pelo seu relacionamento com 
várias operadoras em todo o mundo, que oferecem seus celulares para os clientes, geralmente a 
preços subsidiados.  
 



Executivos da HTC disseram que já fecharam acordo para vender o Touch Diamond pela Orange, 
subsidiária da France Télécom SA. Ele estará disponível com outras operadoras européias no mês 
que vem e chega aos Estados Unidos e à América Latina no segundo semestre. 
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