
lhos celulares. A empresa fabrica 
ainda roteadores 3G com tecno-
logia Wi-Fi. Na telefonia móvel, 
vários lançamentos foram feitos a 
partir de outubro de 2010 e parte 
está sendo fornecida para opera-
doras e a rede de varejo. No evento 
de Barcelona, a empresa apresen-
tou novos modelos celulares e 
tablets, com sistema operacional 
Android. Segundo Fernandes, a 
intenção é fortalecer a marca ofe-
recendo mais recursos e funcio-
nalidades aos usuários. 

No Brasil, as operadoras repre-
sentam 80% das transações rea-
lizadas pela Huawei. Mas, desde 
2010, o mercado de Utilities-vem 
ganhando espaço na carteira de 
clientes e, na avaliação de Fernan-
des, pode ter uma participação 
mais expressiva do que atual-
mente. Parte dos equipamentos 
de redes de telecomunicações é 
produzida no Brasil pela Flextro-
nics, de Sorocaba (SP), com a qual 
a Huawei tem contrato no modelo 
de manufatura terceirizada. O res-
tante é importado da China, assim 
como os aparelhos celulares. 

Por causa dos altos níveis de 
crescimento da operação brasi-
leira nos últimos dois anos, a ZTE 
decidiu ampliar a força de traba-
lho e abrir novos escritórios. No 
exercício de 2009, os negócios 
evoluíram 92%, enquanto o cres-
cimento registrado no ano passa-
do foi de 100%, quando a empre-
sa atingiu a marca de 4 milhões 
de modems e handsets (celulares 
e smartphones) comercializados 

Brasil está se tornando um 
dos principais mercados 
para os fabricantes chi-

neses de equipamentos de redes 
de telecomunicações, celulares e 
computadores. É o que afirmam 
os executivos de três grandes 
players do setor - Huawei, ZTE e 
Lenovo, todas com planos para 
ampliar a operação no país. 

Amparadas em resultados 
expressivos nos últimos anos, as 
empresas desenvolvem projetos 
que incluem o lançamento de 
produtos, novas instalações, re-
estruturação da rede de parceiros 
comerciais e aumento do quadro 
de colaboradores. 

Os investimentos, não reve-
lados, são impulsionados pela 

demanda das operadoras para 
ampliar a cobertura e aumentar 
a velocidade de acesso à internet 
e pelo Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL), do governo fede-
ral. A estratégia da Huawei, por 
exemplo, se concentra na oferta 
de soluções de banda larga móvel 
e fixa e na atualização da rede fixa 
instalada, a partir da aplicação de 
softwares que aumentam a velo-
cidade de conexão dos usuários. 
A companhia se prepara ainda 
para suprir a demanda das ope-
radoras de telefonia, que querem 
instalara rede LTE (4G) de olho na 
Copa do Mundo de 2014 e nos Jo-
gos Olímpicos de 2016. 

Na parte de infraestrutura de 
redes de telecomunicações, área 
que responde por fatia impor-
tante dos negócios da Huawei, 
a expectativa gira em torno do 
fechamento de um contrato para 
o fornecimento de equipamen-
tos de telefonia celular 3G para 
a Nextel, vencedora do leilão da 
banda H, em dezembro de 2010. 
O assunto veio à tona durante o 
Mobile World Congress, realiza-
do em fevereiro, em Barcelona, 
na Espanha. "As negociações es-
tão em andamento. O que posso 
dizer é que envolve tanto a par-
te de acesso quanto o núcleo da 
rede", resume Alexandre Fernan-
des, diretor de marketing e pro-
dutos da empresa. 

Outra frente de atuação da 
Huawei no mercado brasileiro 
são os segmentos de modems 
para redes fixa e móvel e apare-



no mercado nacional. Para 2011, 
a expectativa é de incremento de 
20% nas vendas. 

Com esse cenário, o quadro de 
500 colaboradores, que represen-
ta o dobro do efetivo de 2009, deve 
ser ampliado entre 30% e 40% nes-
te ano. A empresa pretende abrir 
escritorios em Belo Horizonte e 
Salvador e mais dois na região Sul. 
A operação de distribuição de pro-
dutos será concentrada em Indaia-
tuba (SP), onde novo centro de lo-
gística será inaugurado em abril. 
A nova unidade atenderá também 
os países da América do Sul. 

O local da unidade não foi 
definido, mas, segundo Eliandro 
Ávila, presidente da ZTE, há chan-
ce de ser instalada no Estado de 
São Paulo. "Estamos negociando 
a compra do imóvel." Ele diz que 
a planta terá capacidade para 
produzir entre 100 mil e 200 mil 
celulares e modems. Em uma eta-
pa posterior, a intenção é fabricar 
equipamentos de redes. 

Com isso, a ZTE pretende parti-
cipar dos leilões da Telebrás para 
o PNBL. Em 2010, a empresa ven-
ceu cinco lotes da concorrência 
aberta, mas foi preterida por não 
ter produção local. Mesmo com 
a nova fábrica, o contrato de ma-
nufatura terceirizada de celulares 
com a Evadim, de Manaus (AM), 
será mantido. 

Em 2010, a unidade brasileira 
da ZTE faturou US$ 600 milhões e 
a projeção é de crescimento entre 
20% e 30% neste ano. "A projeção é 
conservadora porque temos con-
dições de crescer mais", garante 
Ávila. Na área de terminais, to-
das as operadoras fazem parte da 
carteira de clientes da ZTE, mas a 
empresa está marcando presença 
entre os distribuidores e as redes 
de varejo. A linha será ampliada 
com o lançamento, até o fim do 
primeiro trimestre, de um mode-
lo de tablet, com sistema opera-
cional Android. 

O Brasil figura entre os qua-
tro maiores mercados da Leno-
vo, fabricante de computadores 
de mesa e notebooks, ao lado da 
China, Estados Unidos e Japão. 
Assim, a companhia vislumbra 
a possibilidade de repetir aqui 
o bom desempenho que vem re-
gistrando em nível mundial nos 
últimos anos. "Até 2014, preten-
demos atingir dois dígitos de 
market share, o que significa 
um crescimento de 60% a 70% 
por ano", diz Jaison Patrocínio, 
diretor de produtos. A partici-
pação da Lenovo no mercado 
brasileiro gira em torno de 2% a 
3%. Baseado no ri tmo de expan-
são dos negócios - para este ano 
a projeção é de crescer 65% -, Pa-
trocínio acha possível antecipar 

em um ano a meta estabelecida. 
Além do mercado corporati-

vo, no qual tem forte presença, 
a empresa está fortalecendo a 
sua atuação entre as pequenas e 
médias empresas e consumido-
res em geral. A Lenovo está rees-
t ru turando seu canal de vendas, 
aumentando de seis para oito o 
número de distribuidores. Outro 
pilar de sua estratégia é o lança-
mento de novos produtos. A par-
tir de junho, serão lançados dois 
modelos de tablet com sistema 
operacional Android. 
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