
Até o início de setembro, a LG co-
locará à venda no Brasil seu pri-
meiro smartphone 3D, o Opti-
mus 3D, apresentado em feverei-
ro em Barcelona. O lançamento
é uma tentativa da fabricante sul-
coreana para ganhar espaço no
mercado de smartphones, que re-
gistra taxas de crescimento supe-
riores ao de celulares no Brasil e
no mundo. O aparelho vem com
sistema operacional Android e é
capaz de fazer fotos e vídeos em
três dimensões, sem a necessida-
de de uso de óculos especiais.

Segundo a consultoria Gart-
ner, as vendas globais de smar-
tphones cresceram 74% no se-
gundo trimestre deste ano, ante
o mesmo período de 2010. O
mercado como um todo avançou
16,5%, com 428,7 milhões de

unidades comercializadas no se-
gundo trimestre, e smartphones
representaram 25% das vendas.
“Ficamos fora deste mercado
em 2010”, diz Jan Petter
Kjekshus, diretor da unidade de
dispositivos móveis da LG.

Google e Motorola
A tentativa de mudar o panora-
ma começou no fim de 2010,
com o lançamento do smartpho-
ne P500, com Android, do Goo-
gle, no Brasil. Apesar da compra
da Motorola Mobility pelo Goo-
gle por US$ 12,5 bilhões, anuncia-
da na última semana, a LG infor-
ma que “não tem nenhum moti-
vo para acreditar que houve qual-
quer mudança na estratégia do
Google para o Android”. Na oca-
sião, analistas avaliaram que a
transação poderia levar os fabri-
cantes parceiros do Google, que
optaram pelo Android, a repen-

sar suas estratégias e a adotar
mais de um sistema operacional.

Por enquanto, a tática adota-
da pela sul-coreana surtiu os
efeitos desejados. Citando dados
da consultoria GFK, Jan Petter
Kjekshus diz que, apesar de ocu-
par a terceira posição no merca-
do brasileiro de celulares, no
ano passado, a LG tinha uma par-
ticipação inexpressiva em smar-
tphones, com menos de 2,5%
do mercado nacional. Desde o
fim de 2010, isso mudou. “Passa-
mos a ter 7% em smartphones e
hoje, com outros lançamentos
que fizemos, já temos participa-
ção maior”, diz. A meta é atin-
gir uma participação de merca-
do de dois dígitos até o fim deste
ano e a liderança do mercado
em 2012. A tarefa não é fácil, já
que a LG terá de enfrentar rivais
de peso como Apple, Nokia e
Samsung, além da Motorola.

Para atingir a meta, a LG deci-
diu intensificar o ritmo de lan-
çamentos no país. Até o fim do
ano, haverá 23 telefones à ven-
da, dos quais entre sete e oito
serão smartphones, o equiva-
lente a 34,7% do portfólio.
“Conseguimos escalonar o rit-
mo de crescimento com lança-
mentos mês a mês. Estamos
em um momento positivo e te-
mos conseguido tirar proveito
dele”, explica.

No terceiro trimestre, chega-
rão às lojas cinco modelos, in-
cluindo o Optimus 3D, aposta
da LG para disputar a preferên-
cia do consumidor mais sofisti-
cado e que paga por telefones
mais caros. “Este é o foco deste
ano, apesar de termos um por-
tfólio completo de celulares. Es-
tamos equalizando nossa pre-
sença em todas as gamas”, fina-
liza Kjekshus. ■

Fabiana Monte
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● No primeiro semestre,
as vendas de smartphones
no país subiram 165% ante
o mesmo período de 2010,
segundo a Nielsen.

● Smartphones representaram
5,8% dos telefones vendidos no
Brasil nos seis primeiros meses
do ano. A informação é da Nielsen.

● As vendas de celulares
cresceram 21% no primeiro
semestre, ante mesmo período de
2010, de acordo com a Nielsen.

LG lança celular 3D para vencer a
briga pelos smartphones no Brasil

TELECOMUNICAÇÕES

Pacotesdo Plano Nacional de Banda Larga
começam a ser vendidos em Goiás

PETROQUÍMICA

Área ambiental da Reduc, no Rio,
receberá investimento de R$ 1,1 bilhão

NOBRASIL

Antonio Milena

Aparelho, que faz fotos e vídeos tridimensionais, chega ao país em setembro como a grande aposta da
fabricante sul-coreana para atrair consumidores em um mercado de competição cada vez mais acirrada

A Petrobras e a Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro vão
assinar, em duas semanas, o termo de ajustamento de conduta (TAC) para
renovação da licença de operação da Refinaria Duque de Caxias (Reduc).
A estatal assumirá o compromisso de investir R$ 1,1 bilhão em ações de
compensações ambientais, deverá financiar a construção da estação de
tratamento do Rio Irajá e fazer o replantio de manguezais no Rio Estrela.

Os primeiros pacotes do Plano Nacional de Banda Larga começaram
a ser vendidos ontem, em Santo Antônio do Descoberto (GO). É possível
contratar internet de 1 Mbps a R$ 35 por mês, com o provedor Sadnet.
Para ter o serviço é preciso contratar o modem de acesso à web, por
R$ 299, com instalação. O valor pode cair para até R$ 199, em caso de
redução tributária. Estuda-se também oferecer o modem em comodato.

Divulgação

MERCADOMUNDIAL

EMPRESAS

JanPetterKjekshus:LGquer
aproveitarmomentopositivo
domercadodesmartphones 428,7 mi

É o volume de telefones móveis
vendidos no mundo no segundo
trimestre, informa o Gartner.
Houve alta de 16,5% ante o
mesmo período do ano passado.

25%
É a participação de smartphones
no total de telefones vendidos
no mundo no segundo trimestre,
de acordo com o Gartner.

74%
É o aumento nas vendas globais
de smartphones no segundo
trimestre, ante o mesmo período
de 2010, segundo o Gartner.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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