
A TAIWANESA HTC COMEÇOU COMO FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS
PARA TERCEIROS. MAS HÁ TRÊS ANOS TRABALHA PARA CONSTRUIR
UMA IMAGEM PRÓPRIA FORTE. SUA GRANDE APOSTA ESTÁ NO Gl, O
CELULAR QUE UTILIZA O NOVO SISTEMA OPERACIONAL DO GOOGLE

PORRAFAEL BARIFOUSE

a manhã do dia 23 de setembro de
2008, Peter Chou, CEO da High

Tech Computer (HTC), subiu ao palco
montado no edifício da operadora de celu-
lar T-Mobile, em Manhattan, nos Estados
Unidos. Era o evento mais importante da
fabricante taiwanesa de smartphones
desde a sua fundação. Há um ano já cir-
culavam rumores sobre o lançamento do
primeiro celular inteligente com o novo
sistema operacional Android, desenvol-

vido por Google, T-Mobile e HTC. "Nós
compartilhamos a visão de fazer uma
internet móvel prática e divertida", disse
Chou."Trabalhamos muito para criar um
aparelho sem igual." Ao fim da apresenta-
ção de 45 minutos, Chou posou para fotos
com executivos das outras empresas e foi
parar nas páginas de jornais, revistas e si-
tes de todo o mundo. Depois de um ano e
meio de trabalho, o Glera lançado, ea HTC
entrava de vez no radar do grande público.
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GOOGLE PHONE_
O sistema operacional

Android estreou em

2008 com o Gl, apa-
relho feito pela HTC e

distribuído pela opera-
dora T-Mobile. Criado

por um consórcio de

empresas que tem o
Google à frente, foi pen-
sado para a era digital

e promete navegação

na web como a do PC.

A ambição do Google
é vê-lo não só em ce-

lulares mas também
em qualquer aparelho

eletrônico conectado

à rede. Para a HTC, o
Android é a oportuni-
dade de se associar a

uma marca de prestígio

e quebrar a dependên-
cia do Windows Mobile

•
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SAINDO DAS SOMBRAS_Acima, o CEOPeterChou (terceiro à esquer-
da^ e a presidente do conselho, Cher Wang, na comemoração de 10 anos
da HTC, que quer construir a própria marca com smartphones como o
Touch Diamond/ao alto). Com fabricas na China continental e em Taiwan
(ao lado), a empresa vendeu cerca de 4 milhões de unidades do Touch

O evento foi o ápice de uma nova es-
tratégia da empresa para ter uma marca
própria. A HTC foi criada em 1997, por um
grupo de ex-engenheiros da subsidiária da
americana Digital Equipnient, entre eles
Chou. Sua vocação inicial era ficamos bas-
tidores. Fazia, para outras empresas, com-
putadores de mão que chegavam às lojas
sem indício do seu envolvimento, proces-
so conhecido como OEM, sigla em inglês
para fabricante original de equipamentos.
O grupo tinha o apoio financeiro de Cher
Wang, filha de Wang Yung-ching, o se-
gundo homem mais rico do país segundo
a revista Forbes, falecido em outubro. Essa
não era a primeira incursão de Cher no mundo da tecnologia.

Ern pouco mais de dez anos na área, ela havia fundado
a empresa de chips Via Technologies com o marido e coman-
dado a recuperação da fabricante de computadores Everex
Systems, após a compra pelo grupo gerido por sua família.
Determinada a fazer carreira própria, Cher criou a HTC ba-

seada na ainda nascente convergência
digital. "Nossa visão era de que as pes-
soas não queriam carregar vários apa-
relhos", disse ela ao jornal China Daily.

Com um modelo de negócios ousado
e discreto, a HTC conquistou a excelência
cm hardware e tinha uma vantagem: logo
de início foi certificada pela Microsoft para
fazer PCs de bolso com uma versão do sis-
tema operacional Windows. O começo não
foi fácil. Passados dois anos de operação, a
companhia só havia amargado prejuízos.
Seus produtos tinham pouca aceitação por
falhas de desígn e software. "O mercado
não estava pronto para minicomputado-

res", diz Cher, que investiu milhões para a companhia não falir.
Hoje a situação é bem diferente. Avaliada em US$ 7,5

bilhões, a HTC faturou US$ 4,6 bilhões em 2O08, com lu-
cro de US$ 870 milhões, e viu sua receita aumentar 29%
no período. Na abertura de capital na bolsa de Taiwan, em
2002, sua ação valia US$ 2,80. Atualmente gira em torno de
US$ 9,80,350% acima da oferta inicial. Dentre as 450 com-
panhias de mídia, comunicação e tecnologia com ações ne-
gociadas em bolsa avaliadas no relatório State ofthe Industry
2009, da consultoria americana Olivcr Wyman, a HTC re-
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gistrou a décima melhor performance do ano passado. En-
tre os pares de tecnologia, ficou em terceiro, atrás apenas da
Apple e da Nintendo. "Em alguns mercados asiáticos, o seu
aparelho Touch Diamond tem um status igual ao do iPho-
ne no Ocidente", diz o estudo. "Com o Gl, beneficiou-se da
marca de parceiros'p'ara consolidar-se internacionalmente."

A situação começou a mudar depois que a HTC ga-
nhou um contrato, em 2000, para desenvolver um compu-
tador de mão menor, o Personal Digital Assistant (PDA),
para a Compaq. Batizado de iPaq, o minicomputador foi um
sucesso. Em 2001, respondeu por 85% das vendas da HTC.
No mesmo ano, fez um novo acordo com a Microsoft para
criar um smartphone com Windows. Aos poucos, a HTC
estabeleceu bons relacionamentos na indústria e conquis-
tou reputação, o que a levou a um desempenho invejável em
2005, quando cresceu 102%, faturou US$ 2,2 bilhões e viu
suas ações valorizarem 550% em 12 meses. No ano seguin-
te, foi eleita a terceira empresa de TI de melhor performance
pela revista Business Week, à frente de Nokia, Google e Apple.

MARCA E PUBLICIDADE
MAS O CEO CHOU ENFRENTAVA O SURGIMENTO DE
concorrentes na China continental que produziam a custos
mais baixos. Sc quisesse manter o crescimento da companhia,
precisava dar uma guinada estratégica. A HTC reformulou sua
logomarca com a ajuda de um escritório de design italiano e fez
acordos com operadoras para tê-la estampada nos telefones.
Em abril do ano passado, com. nove anos de operação, a empre-
sa lançou sua primeira - e milionária - campanha nos Estados
Unidos. "Tínhamos um bom modelo de negócios e tecnologia
em nosso DNA, mas ficava difícil comunicar isso ao merca-
do sem uma marca", disse Chou a Época NEGÓCIOS. "Se
você não fizer, outras empresas também não farão por você."

Engenheiro eletrônico pós-graduado pela Harvard Bu-
siness School, Chou c sempre citado como a alma da HTC e
o idealizador da virada. "Tenho paixão por belos aparelhos",
diz. De estilo sóbrio e fala serena, esse taiwanês de 52 anos é
um apreciador de artes, em especial música clássica. Na em-
presa, é conhecido como um gestor mão na massa e exigente.
Em 2005, por exemplo, vetou três gerações de um aparelho
batizado de Star Trek. Só a quarta chegou ao mercado, depois
que a engenharia melhorou seu áudio e vídeo. "Meu traba-
lho não é tornar a vida dos funcionários mais fácil", diz. "É
fazê-los focar em qualidade para termos um ótimo produto."

Sob seu comando, a HTC tornou-se uma empresa conhe-
cida. A meta agora é fazer dela uma companhia global. A estra-
tégia não c inédita. Outras OEMs de Taiwan trilharam o mes-
mo caminho. Umas com sucesso, outras nem tanto. Enquanto
Asustek e Acer, por exemplo, chegaram à sexta e à terceira
posições, respectivamente, do ranking global de fabricantes
de computadores, de acordo com o instituto de pesquisa IDC,
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a BenQ teve prejuízo de US$ 1,3 bilhão com a compra da divi-
são celulares da alemã Siemens (veja quadro à página X)
acredita que a HTC será bem-sucedida onde outras falharam.
"Não é uma tarefa fácil", afirma. "Só se obtém um produto líder,
que acumula valor à sua marca, com inovações contínuas."

Chou também diversificou o portfólio e buscou pro-
dutos inéditos, como um PC de bolso com tela colorida e um
celular com novo padrão de internet sem fio Wimax. Isso só
foi possível ao investir, a cada ano, 25% do faturamento em
pesquisa e desenvolvimento. O mais importante foi o HTC
Touch, o primeiro smartphonc com tela sensível ao toque, lan-
çado em junho de 2007. É um bom exemplo do peso de uma
marca. Apesar de o aparelho ter sido pioneiro, o iPhone, da
Apple, lançado pouco depois, conquistou a fama de inovador.
Mesmo assim, o Touch alçou a empresa a um novo patamar.

AQUISIÇÕES
A HTC COMEÇOU 2007 COM 1,5% DO MERCADO DE
smartphones. Em setembro, três meses depois do lançamento
do Touch, atingiu 4%. O modelo contábiliza hoje cerca de 4 mi-
lhões de unidades vendidas. "A HTC chegou ao mercado junto
com o iPhone, enquanto outras empresas tiveram de correr
atrás", díz Elia San Miguel, analista do instituto americano Gar-
tner, especializado em tecnologia. "A empresa já tinha uma re-
putação inovadora. O Touch reforçou isso." A partir daí, a HTC
investiu mais na tecnologia touch, com uma dezena de modelos.

Ao mesmo tempo, a companhia buscou suprir defici-
ências com aquisições. Em 2004, havia comprado a IA Stylc,
descnvolvedora de softwarcs especializada em Windows.
Dois anos depois, incorporou a empresa de celulares Dopod,
com presença forte no mercado asiático, c começou um pro-
cesso de substituição da marca. Há cinco meses, foi a vez do
escritório de desígnamericano One & Co., que colaborou no Gl.

A HTC também ampliou aos poucos sua presença em
outros países. Entrou nos Estados Unidos em 2O03 e no Rei-
no Unido em 2005. Em 2008, chegou ao Vietnã e abriu escri-
tórios no restante da América Latina, na África e no Oriente
Médio. A empresa está no Brasil desde 2007, quando investiu
US$ 10 milhões para fazer do país sua sede na América Lati-
na c montar uma fábrica em Campinas, interior de São Paulo.
Hoje parada para ajustes operacionais, segundo a empresa, a
unidade deve voltar a operar até o meio do ano. "Com a crise, c

ainda mais estratégica urna produção local para reduzir cus-
tos", diz César Keller, diretor da HTC para a América Latina.

Outro ponto fundamental para o crescimento da HTC foi
a parceria com a Microsoft. Aempresa obteve uma boa posição
no mercado de smartphones graças a esse acordo. A HTC do-
minou por anos o segmento de aparelhos que usam Windows
Mobile, com até 75% das vendas, segundo dados da Microsoft.
Mas a aliança mostrou-se limitadora com o tempo. Isso porque
o sistema operacional tem um teto de adoção pelo mercado, que
osanalistas calculam em 15%. Daí para cima fica difícil crescer.
Mesmo esse nicho revelou-se concorrido. Motorola e Samsung
investiram pesadamente e levaram a HTC à terceira posição
no início do ano. Para ter sucesso em sua nova estratégia, ela
precisaria buscar novos parceiros - e o Googleé hoje um deles.

Em Mountaín View, o Google vinha costurando alianças
para criar um sistema operacional para dispositivos móveis
chamado Android. Voltado para a navegação na internet, o pro-
grama pretendia aproximar a experiência de uso nos aparelhos
móveis à do PC. Também contaria com a ajuda de desenvolve-
dores independentes para criar programas para a plataforma,
já que seu código-base de programação seria compartilhado
com a comunidade. As empresas ainda se beneficiariam com
a troca de inovações entre elas. A HTC viu uma oportunidade
de ampliar sua oferta além do Windows e agregar prestígio à
marca. Em novembro de 20O7, tornou-se uma das fundado-
ras do Opcn Handset Alliance, o consórcio de empresas capi-
taneado pelo Google. Ern menos de um ano, Chou estava em
Manhattan para anunciar o primeiro aparelho com Android.

Com a boa avaliação do aparelho por especialistas
e uma repercussão inédita na mídia, a HTC reviu as pro-
jeções de vendas do modelo para l milhão de unidades
até o fim de 2008. Na divulgação de resultados anuais,
em janeiro, a HTC atribuiu ao Gl boa parte do crescimen-
to de 22% nos últimos três meses do ano. Em fevereiro, a
empresa exibiu o segundo smartphone com Android, ba-
tizado de Magic, no Congresso Mundial de Mobilidade,
em Barcelona, c já trabalha cm pelo menos mais duas ver-
sões, segundo Chou. Isso mostra que o relacionamento
entre HTC e Google, principal rival de sua maior parcei-
ra, veio para ficar. "Negócios não são apenas competição,
mas também muita colaboração", diz Chou. "Google e Mi-
crosoft podem brigar, mas eu posso ser amigo das duas."



Duas empresas despontam como as maiores
ameaças à HTC. A Apple desbancou a taiwanesa da
terceira posição no mercado de smartphones com o
iPhone. A Samsung já tem seu aparelho com Android

Um dos maiores benefícios do Gl foi criar uma nova per-
cepção da HTC pelos consumidores.' A empresa era conhecida
por fazer produtos com muitas funcionalidades, mas nada ele-
gantes", diz Andy Castonguay, analista do Yankee Group cm
Nova York, instituto especializado cm mobilidado. "Com o Gl,
conquistou reputação também no design." A parceria deu ain-
da uma vantagem estratégica à empresa, na visão de Elia San
Miguel, do Gartner. "Por ter sido a primeira, pode estar sempre
à frente, em desenvolvimento, das demais empresas que lan-
çarão aparelhos com Android", afirma Elia. "Essa compatibi-
lidade entre hardware e software é cada vez mais importante."

Analistas prevêem que a disputa entre sistemas operacio-
nais móveis se acirrará em 2009. De olho na tendência criada
pelo Android, a Nokia teve uma iniciativa semelhanteem torno
do Symbian, que tem 49% do mercado. A Palm foi elogiada pelo
lançamentodo sistema webOS, em janeiro. A RIM (Research In
Motion) cresceu 7% com o BlackBerry. E não vai demorai' para
a HTC perder a exclusividade sobre o Android. Motorola, Sony
Ericsson e Samsung planejam seus aparelhos para este ano,

A companhia de Taipei foca em smartphones, que têm
margens de lucro maiores e muito potencial de crescimento.
Segundo a ABI Research, esse mercado saltará de 130 milhões
de unidades para 530 milhões até 2013, quando a concorrên-
cia será maior. A Acer apresentou cinco modelos que estarão
no mercado ainda neste semestre. A Dell também estreará no
setor em 2009 com dois aparelhos, um com Android. Mas
duas concorrentes despontam corno as maiores ameaças à
HTC. A Apple cresce rapidamente com seu ÍPhone. Nos pri-
meiros três meses após o lançamento do modelo 3G, em julho
de 2008, foram vendidas 6,9 milhões de unidades, superando
as 6,1 milhões de primeira geração. Esse sucesso permitiu à
Apple duplicar sua participação no mercado. Hoje tem 10,8%,
atrás apenas da Nokia e da RIM. A HTC caiu da terceira para a
quarta posição, com 5,4%, segundo o Gartner. Já a Samsung foi

a primeira a lançar um celular com Android, o Í7500, depois
da HTC, o que a fará rnais competitiva no próximo semestre.

Diferentemente de Nokia, Apple e RIM e suas grandes
campanhas publicitárias, a HTCprefereacões pontuais, para não
bater de frentecomas gigantes do mercado. Sua aposta énobocaa
boca entre consumidores, gerado pelos produtos. "Mas esse é um
setor muito competitivo, e os concorrentes já reagiram", diz Kel-
ler, diretor da HTC para a América Latina. "Temos deconünuar
a investir em um caminho próprio." Consultores que estudam
esse mercado são unânimes ao afirmar que a HTC precisa fazer
ajustes para ter uma marca forte. Um exemplo foi o lançamento
do próprio Gl, apelidado de Googlc Phonc. "Seria impossível des-
tacar-se mais do que o Google, mas a HTC poderia ter feito um tra-
balho melhor", diz Elia San Miguc). "Aempresa ainda é vista mais
como uma fornecedora de hardware e não como uma empresa
também de software. O Android é uma chance de superar isso."

Segundo Castonguay, do Yankee Group, fazer um bom
aparelho é importante, mas o sucesso da HTC depende de
uma combinação de fatores. Cita como exemplo a incursão
da ZTE no mercado brasileiro, em 2002. A fabricante chine-
sa chegou por aqui com preços baixos e previsão de vender l
milhão de celulares em um ano, mas viu seus produtos enca-
lharem com a baixa procura. "Sem uma campanha forte, nem
o melhor aparelho vende bem", diz Castonguay. "Sem refor-
ço no marketing, a HTC continuará urna empresa de nicho."

Um veterano da indústria, Peter Chou diz saber com que
mercado está lidando. "É um segmento desafiador cm que nem
todo mundo consegue se consolidar", afirma Chou. "É preciso
ser forte em inovação, ter rnuita qualidade e um relacionamen-
to de longo prazo com os clientes. Essa é nossa filosofia." ÊN
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