
Este será o primeiro ano de redução na produção e vendas de celulares.
Dia das Mães será termômetro para medir com que velocidade setor se recuperará.

epois de vários anos segui-
dos de crescimento contí-
nuo, a indústria de telefones
celulares no Brasil viverá
pela primeira vez uma retra-

ção em vendas. De acordo com fontes do
setor ouvidas por TELET1ME, as
vendas no mercado interno devem
cair cerca de 10% em número de
unidades, passando para 40
milhões de celulares comercializa-
dos este ano. A produção de aparelhos,
por sua vez, cairá ainda mais. A expecta-
tiva de fabricantes é de uma redução de
29% em 2009, baixando de 73 milhõos
para 52 milhões de unidades fabricadas
no País, segundo dados da Abincc
(Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica).

Os primeiros sinais da crise puderam
ser sentidos no quarto trimestre do ano
passado, quando boa parte dos fabrican-
tes registrou vendas menores do que o
esperado. Operadoras e varejistas,
temendo uma alta dos preços, fizeram
estoque em novembro. Em um ano nor-
mal, tais estoques não resistiriam até o
Natal, mas dessa vez, com a queda nas
vendas ao consumidor final, operadoras
e varejistas sobreviveram com esses
estoques até meados de janeiro.

As atenções agora se voltam para o
Dia das Mães, considerada a segunda
data mais importante em vendas do celu-
lares no Brasil, depois do Natal. Os pedi-
dos das operadoras e dos varejistas
devem começar a ser feitos no fim de
março e servirão como termômetro para
se ter uma idéia de quão grave será a
crise e com que velocidade esse setor se
recuperará dela.

Um dos fatores que mais pesa nas
vendas de celulares no Brasil é o câm-
bio. É verdade que grandes fabricantes
como Nokia, Motorola, LG e Samsung
têm fábricas próprias no País, mas boa
parte dos componentes é importada, o
que influencia muito no preço final, Para
se protegerem das variações cambiais, a
maioria desses fabricantes têm contra-
tos de hedge o conseguem manter por
um certo tempo uma taxa fixa de con-

versão do dólar. Durante todo o quarto
trimestre, por exemplo, a maioria man-
teve uma tabela de preços com dólar a
R$ 1,90, aproximadamente. No começo
de 2009, porém, um a um os fabricantes
foram reajustando suas tabelas, a maio-
ria praticando uma taxa de conversão
cambial de R£ 2,20. Resistiram mais

tempo sem reajustar aqueles que pos-
suíam maior estoque de peças e de

aparelhos produzidos, como
a Nokia.

Os mais afetados pelo
câmbio são os modelos

sem fabricação no Brasil.
Isso vale para os smartpho-

nes: todos aqueles comercializa-
dos no País são importados. "Por

causa do câmbio estamos reava-
liando nossa estratégia para América

Latina. Analisamos todas as possibili-
dades, inclusive a de fabricar no Brasil",
informou Henrique Monteiro, gerente de
produtos para América Latina da
Research in Motion (RIM), fabricante do
BlackBerry. A primeira a produzir smar-
tphones no Brasil será a Nokia, que pro-
mete trazer às lojas em abril um modelo
da NSeries fabricado em Manaus.

Embora impactados pelo câmbio, os
smartphones têm a vantagem de garan-
tirem margens muito maiores de lucro.
No exterior, é neste segmento em que a
maioria dos fabricantes deposita suas
esperanças para agüentar a crise.
Durante o Mobile World Congrcss, reali-
zado em fevereiro em Barcelona, cada
um apresentou suas armas: a Sony
Ericsson trouxe um celular com câmera
de 12,1 megapixel; a Samsung anunciou
a nova versão do Omnia, agora capaz de
reproduzir vídeos de alta definição; e a
Nokia deu destaque ao N97, a aguardada
evolução da Nseries.

No Brasil não é diferente. As vendas
de smartphones vêm crescendo forte-
mente no mercado nacional e mesmo
durante a crise e com a alta dólar a
expectativa é de que as vendas sejam
maiores em 2009, embora em um ritmo
mais lento de crescimento que o registra-
do em anos anteriores. Não à toa, alguns
lançamentos internacionais, que antiga-
mente levavam às vezes mais de um ano
para chegar ao Brasil, agora vão aportar
no País mais rapidamente. É o caso do
N97: seu lançamento deve acontecer no
segundo trimestre tanto na Europa quan-
to no Brasil.

Enquanto a poeira não baixa, os espe-
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cialistas tentam entender a
cabeça do consumidor. Todos
são unânimes na projeção do
que o ciclo de troca de apare-
lhos aumentará. Se o brasileiro,
em média, trocava de telefone
celular a cada 16 meses, agora
irá esperar um pouco mais. Por
outro lado, é também dado
como certo que o telefone celu-
lar tornou-se praticamente, um
bem indispensável, ainda mais
em tempos de crise. Em outras
palavras: o brasileiro podo até demorar
mais a comprar um celular novo, mas
dificilmente cortará seu serviço de telefo-
nia móvel. "As pessoas precisam do celu-
lar para serem chamadas para um tra-
balho. O celular é um instrumento muito
importante durante essa crise", avalia
Manfredo Dreyer, dirotor da GD Burti.
Entre aqueles que fabricam smartpho-
nes, a crise é vista como uma oportuni-
dade: "Em momentos de crise, as pesso-
as precisam ser mais eficientes. E um
smartphone aumenta a eficiência.
Vemos essa tendência nos EUA", afirma
Monteiro, da RI M.

Simcards
A crise também provo-

cará impactos no mercado
de simcards no Brasil. Hoje,
a maioria, das encomendas
das operadoras é de chips
de 128 kb. Antes da crise,

esperava-se começar a vender
a versão de 256 kb no meio
deste ano, mas as operadoras
pisaram no freio e devem
adiar os pedidos. Algumas
inclusive cogitam até dar um
passo atrás e voltar a comprar

simcards de 64 kb.
Quanto às projeções de vendas para

2009, os fabricantes de simcards diver-
gem. Dreyer, da GD Burti, acredita numa
queda de 10% em número de unidades
vendidas no mercado brasileiro como
um todo este ano. Já Ilenry Trejgier, dire-
tor de marketing para América Latina da
Gemalto, acredita que as vendas de sim-
cards podem até subir no País em 2009,
ajudadas pelo churn.

Vale lembrar que a indústria
de simcards também é afetada
pelo dólar, pois o chip propria-
mente dito, componente princi-
pal do produto, é importado. E

como a margem de lucro é muito peque-
na, os fabricantes não podem se dar ao
luxo de gastar dinheiro estocando o pro-
duto por longos períodos, ao contrário dos
produtores de celulares. Apesar disso,
sofrem com as pressões das operadoras
para que baixem os preços.

Empregos
Por enquanto, ao menos oficialmente,

não se fala em corte de pessoal na indús-
tria de telefones celulares e simcards no
Brasil. Dreyer, da GD Burti, por exemplo,
afasta, essa possibilidade e lembra que há
outros mercados para sua empresa
explorar na América Latina. A RIM, por
sua vez, tem planos de expandir seu qua-
dro de pessoal no escritório brasileiro:
eram 11 pessoas um ano atrás, agora
são 25 e há vagas abortas.

A verdade é que a maioria dos fabri-
cantes está ainda aguardando para ava-
liar melhor os efeitos da crise antes de

tomar medidas mais drásti-
cas. Ninguém sabe ao certo
quanto tempo vai levar para
a economia se recuperar,
mas muitos estão otimistas
por acreditarem que o setor
de telecomunicações deve
ser um dos menos afetados.
O certo é que agora estão
todos de dedos cruzados à
espera dos pedidos para o
Dia das Mães.
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