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anunciar uma parceria com a
. companhia norte-americana

NeoMagic Corporation, fabricante de
chips e semicondutores, para a fabri-
cação de smartphones habilitados
para sinal de TV digital. A notícia po-
deria ser um leve sopro para uma em-
presa que acumula um prejuízo de
mais de R$ 200 milhões, mas se trans-
formou em um novo ponto de interro-
gação na trajetória da companhia con-
trolada por Eugênio Staub. A Neo-
Magic, além de ser uma empresa de
pequeno porte, tem colecionado uma
seqüência de derrotas e prejuízos,
desde o seu nascimento em 1993. Em
2007, a receita da empresa foi de US$
2,1 milhões, com prejuízo da ordem de
US$ 16,8 milhões. O melhor desempe-
nho ocorreu em 2005, com uma recei-

ta de US$ 9,4 milhões, sendo que US$
8,5 milhões foram provenientes da
venda de licenças de suas patentes à
Sony Corporation. Então, por que se
aliai' a uma empresa com a corda no
pescoço? Moris Arditti, vice-presiden-
te de Desenvolvimento de Negócios
da Gradiente, disse à DINHEIRO
que foi a única empresa que se inte-
ressou pelo projeto. "Embora a Neo-
Magic não seja grande, convenhamos
que a Gradiente, em termos de porte,
já não é mais como antigamente", diz.
"Entramos em um negócio de risco.
Se der certo, os dois vão se benefi-

ciar", explica. O fato é que ambas tra-
balham com a mesma idéia: oferecer
inovações com baixo custo. A empresa
brasileira encontrou na união da mobi-
lidade ao sinal de TV digital uma opor-
tunidade para emplacar um produto
que acompanhe a tendência do merca-
do. No entanto, na era dos aparelhos
3G, a Gradiente continua a apostar
em celulares GSM, Mas, de acordo
com o executivo, a estratégia é con-
quistar o consumidor pela simplicida-
de. "A idéia não é fazer uma hipertele-
fone, mas um aparelho bonito, que te-
nha as funções básicas de um celular e
que possibilite ao usuário assistir a ca-
nais abertos de tevê enquanto estiver
em trânsito", afirma Arditti.

A Gradiente irá fabricai' o aparelho
e a NeoMagic vai contribuir com o
processador, que integra o funciona-
mento do telefone e a decodifícacão
necessária para a recepção da TV di-
gital. O desenvolvimento do sistema
deve ser concluído no final do ano e os
aparelhos serão comercializados em
2009. O executivo afirma que o preço
será equivalente aos celulares básicos
do mercado, mas a tecnologia digital
não perderá para os smartphones já
existentes. O financiamento do proje-
to, segundo Arditti, já estava previsto
no projeto firmado com a Finep, Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos. A
empresa tem se beneficiado de uma
parte dos R$ 13,3 milhões destinados
ao desenvolvimento de produtos para
recepção do sinal digital.
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