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Levantamento da IDC aponta que fabricantes devem embarcar, neste ano, 269,6 milhões de 
unidades 
 
Os embarques globais de smartphones crescem com mais força do que o antecipado, levando 
a IDC a rever sua previsão de crescimento para este ano.  
 
Fabricantes devem embarcar, até dezembro, 269,6 milhões de smartphones, um salto de 
55,4% em relação ao ano passado, quando as companhias despacharam 173,5 milhões de 
aparelhos. O lançamento de diversos modelos no segundo semestre - como HTC Evo 4G, 
BlackBerry Torch e iPhone 4 - ajudam a ampliar as vendas.  
 
"O smartphone é o catalisador por de trás da retomada do mercado global de telefonia móvel 
neste ano", avalia Kevin Restivo, analista da IDC, em comunicado. "A adição de produtos e a 
expectativa crescente de compra de celulares inteligentes no segundo semestre deste ano 
puxam o mercado acima de nossas perspectivas anteriores."  
 
Na primeira metade do ano, as fabricantes embarcaram 119,4 milhões de unidades, 55,5% 
superior aos embarques do mesmo período do ano passado, diz a IDC. O mercado de 
smartphone muda rapidamente. Sistemas operacionais há muito tempo no mercado, como 
BlackBerry, Windows Mobile e Symbian, perdem espaço para novas opções como Android e 
iOS.  
 
O Android, em particular, cresce mais rapidamente que as demais plataformas. Usuários 
gostam do sistema por ser fácil de usar e, os fabricantes, porque a licença permite 
modificações. Entre as companhias que produzem aparelhos com Android estão HTC, Motorola, 
Dell, Kyocera, LG e Samsung.  
 
As vendas de smartphones acima das expectativas devem ajudar o mercado geral de 
celulares. A IDC espera que os embarques totais cresçam 14,1% no comparativo anual, ou 
1,5% acima da previsão anterior.  
 
Além disso, a previsão para o próximo ano está bastante força. Apesar de incertezas 
econômicas, os embarques de smartphones devem aumentar 24,5% em 2011, diz a IDC. O 
crescimento deste ano será muito maior por conta da queda de 2,8% em 2009. 
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