
Se não dá para concorrer com a
Apple em inovação e nem com
as coreanas Samsung e LG Elec-
tronics e a finlandesa Nokia, as
três maiores vendedoras de ce-
lulares do país em volume e va-
lor, os chineses buscam bre-
chas inexploradas no mercado
brasileiro para se diferenciar da
concorrência peso-pesado e fa-
zer barulho. Em 15 dias, a chine-
sa Alcatel One Touch, da TCL
Corporation, marca desconheci-
da da maioria dos brasileiros e
responsável pela venda de ape-
nas 500 mil aparelhos de uma
base de cerca de 50 milhões mo-
delos comercializados no ano
passado, sai na frente de todos
e lança o primeiro aparelho
com três chips do país.

O modelo One Touch 678,
aprovado pela Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações),
é a grande aposta da TCL Corpo-
ration, gigante chinesa que se
destaca em seu país como uma
das maiores fabricantes de tele-
visores, telefones e outros ele-
troeletrônicos.

Para virar a mesa dos chine-
ses no Brasil eles contrataram,
em janeiro, o executivo Marcus
Daniel de Souza Machado, ex-
diretor da LG e da Nokia, e um
profundo conhecedor do merca-
do de telecomunicações. Ao la-
do de um time composto por 20
profissionais - muitos deles ad-
vindos da concorrência -, Ma-
chado tem a missão de fazer
com que as vendas da marca Al-
catel One Touch, comprada da
francesa de infraestrutura para
telecomunicações em 2005,
cresça 700% este ano no Brasil.

É bem verdade que a base
do ano passado foi baixa. Fo-
ram 500 mil aparelhos comer-
cializados ante a meta dos qua-
tro milhões celulares que de-
vem ser vendidos em 2011. Cer-
ca de 80% deste montante se-
rão de aparelhos que custam
entre R$ 79 e R$ 199. “Levan-
do-se em consideração que
81% da rede celular brasileira
hoje é composta por pré-pa-
gos, estamos acompanhando o
mercado”, afirma Machado.

Android
A partir de outubro, contudo, a
empresa começa a mostrar a
que veio. Em 15 dias ela lança,
de uma tacada só, seu modelo
tri-chip e quadriband - para re-
des de diferentes frequências.
Ele custará R$ 289.

Outro lançamento que tam-
bém está prestes a desembarcar
no mercado é One Touch 890,
primeiro smartphone da marca
com o sistema operacional An-
droid, desenvolvido pelo Goo-
gle, que custará R$ 479 e come-
ça a ser vendido em outubro.

O portfólio da empresa é com-
posto ainda por 15 produtos. No
próximo ano, a Alcatel preten-
de lançar mais aparelhos com o
sistema Android, mas pretende
permanecer com um portfólio
de 12 a 18 produtos.

Fábrica no Brasil
Há tempos o mercado se pergun-
ta quando a Alcatel One Touch
terá fábrica no país. Machado
não responde quando e muito
menos onde, mas o executivo
garante que ter uma unidade in-
dustrial no país é mandatório
para aumentar a competitivida-
de e reduzir a exposição da com-
panhia aos desafios logísticos
apresentado pelo país.

Em paralelo ao trabalho que
a marca tem feito para ampliar
sua presença no varejo e nas
operadoras, o executivo admi-
te que tem conversado com go-
vernos locais para avaliar o me-
lhor lugar. Se a fábrica será
anunciada em 2012, contudo,
ele não revela, assim como não
informa o faturamento da subsi-
diária brasileira. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

LOGÍSTICA

MMX,deEikeBatista,concluicorredorlogístico
de1,8milkmemItaguai,noRiodeJaneiro

HIDRELÉTRICA

MinistérioPúblico pede que Ibama suspenda
TelesPires, da Neoenergia e Odebrecht

Divulgação

Henrique Manreza

Alcatel lança em 15 dias primeiro
celular com três chips no país

A suspensão da licença ambiental de instalação da usina hidrelétrica
Teles Pires foi pedida pelo Ministério Público de Mato Grosso e pelo
Ministério Público Federal no Pará, em notificação enviada ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Segundo os promotores, a suspensão é necessária até que sejam
identificados os impactos na demanda por serviços públicos na região.

A MMX, do grupo de Eike Batista, conclui ontem o corredor logístico
com 1,8 km de extensão em Itaguai (RJ). O túnel ligará ferrovia da
MRS ao porto da MMX no litoral fluminense, onde a mineradora investe
R$ 1,8 bilhão para movimentar 50 milhões de toneladas de minério
de ferro até 2014. A construção prevê expansão do Superporto
Sudeste para 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Produção brasileira
está nos planos
da companhia, mas
local e data do
investimento ainda
não estão definidos

EMPRESAS

Modelo 678 é a grande aposta da TCL Corporation, gigante chinesa na fabricação de televisores e telefones

MarcusMachado,
daAlcatelOneTouch:
4milhõesdecelulares

em2011eoutros
4milhõesem2012

VENDA DE APARELHOS NO PAÍS, EM MILHÕES

Outros
94%

RAIO X DA ALCATEL ONE TOUCH 

Companhia chinesa, com 15 modelos de celulares, 
opera no Brasil há 3 anos

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO

Alcatel: 
6% de um total 
de 52 milhões de aparelhos
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	BEA10012809_TT.pdf
	BEA10022809_TT.pdf
	BEA10032809_TT.pdf
	BEA10042809_TT.pdf
	BEA10052809_TT.pdf
	BEA10062809_TT.pdf
	BEA10072809_TT.pdf
	BEA10082809_TT.pdf
	BEA10092809_TT.pdf
	BEA10102809_TT.pdf
	BEA10112809_TT_TROCA.pdf
	BEA10122809_TT.pdf
	BEA10132809_TT.pdf
	BEA10142809_TT.pdf
	BEA10152809_TT.pdf
	BEA10162809_TT.pdf
	BEA10172809_TT.pdf
	BEA10182809_TT.pdf
	BEA10192809_TT - TROCA.pdf
	BEA10202809_TT.pdf
	BEA10212809_TT.pdf
	BEA10222809_TT.pdf
	BEA10232809_TT.pdf
	BEA10242809_TT.pdf
	BEA10252809_TT.pdf
	BEA10262809_TT.pdf
	BEA10272809_TT.pdf
	BEA10282809_TT.pdf
	BEA10292809_TT.pdf
	BEA10302809_TT.pdf
	BEA10312809_TT.pdf
	BEA10322809_TT.pdf
	BEA10332809_TT.pdf
	BEA10342809_TT.pdf
	BEA10352809_TT.pdf
	BEA10362809_TT.pdf
	BEA10372809_TT.pdf
	BEA10382809_TT.pdf
	BEA10392809_TT.pdf
	BEA10402809_TT.pdf



