
Em agosto do ano passado, a chi-
nesa ZTE, mais conhecida pela
venda de equipamentos de in-
fraestrutura para operadoras de
telecomunicações, entrou na
corrida dos tablets e lançou um
dos primeiros produtos com o
sistema Android, do Google. Me-
nos de um ano depois, o disposi-
tivo saiu da China e aportou no
Brasil. “Já está faltando tablets
para entrega. Tudo que chega
vende”, diz Eliandro Ávila, pre-
sidente da ZTE Brasil.

Batizado de tablet ZTE V9, é
classificado como um dos mo-
delos econômicos de tablets
por custar abaixo de R$ 1 mil.
Os resultados de vendas foram
tão favoráveis que a companhia
vai fabricar o produto localmen-
te no ano que vem e para isso

vai colocar em funcionamento
duas fábricas no Brasil ainda no
primeiro trimestre de 2012, am-
bas em Hortolândia, com inves-
timentos de US$ 250 milhões.

Não é à toa que a companhia
vem investindo na produção de
terminais. O ano da ZTE vai ter-
minar com 5 milhões de unida-
des vendidas no país e os resul-
tados de todos os produtos no
Brasil acompanharam o cresci-
mento mundial de 30%. “Em-
bora o ano tenha sido positivo,
esperávamos um resultado me-
lhor por parte das operadoras,
que seguraram os investimen-
tos”, diz Ávila.

A expectativa do presidente é
que as operadoras de telecomu-
nicações investissem mais em

equipamentos de infra-estrutu-
ra, em função do Plano Nacio-
nal de Banda Larga. O fator que
restringe a adoção da internet
rápida, para Ávila, ainda são os
preços. “Os valores de acesso à
internet estão entre os mais al-
tos do mundo, a desoneração de
impostos é necessária para que
haja mais acesso à internet”,
afirma Ávila.

Os preparativos para a Copa
do Mundo de 2014 e, antes dis-
so, a Copa das Confederações
em 2013 também seriam impul-
sionadores da maior necessida-
de de infra-estrutura de teleco-
municações. No entanto, as ope-
radoras não devem escapar de
por a mão no bolso no ano que
vem pois, até abril, deve ocor-

rer o leilão da Anatel para o LTE,
ou seja, a quarta geração de tele-
fonia móvel que prevê maiores
velocidades de transmissão.

De olho nesta oportunidade,
a companhia deve também pro-
duzir no Brasil os equipamentos
para redes de telecomunicações
com foco em redes ópticas e re-
des sem fio para quarta geração.

Uma das fábricas da ZTE será
construída em um terreno de
500 mil metros quadrados, que
será também o pólo produtor da
América Latina. Enquanto isso,
a companhia chinesa adquiriu o
galpão de um condomínio in-
dustrial na mesma cidade, que
pertencia à IBM. A produção de
Hortolândia será de tablets, ce-
lulares e modens. ■

A Research in Motion, cujas
ações vêm sendo rebaixadas por
analistas depois do alerta feito pe-
la empresa sobre uma pesada
queda nos lucros, está disposta a
absorver prejuízos com seu impo-
pular PlayBook porque o sucesso
ou fracasso do tablet são cruciais
para as esperanças da companhia
de revitalizar o BlackBerry.

O PlayBook foi a resposta da
RIM ao iPad, da Apple, e ocupa
posição crucial nos esforços da

empresa para adotar um novo
sistema operacional que passa-
rá a ser usado nos celulares inte-
ligentes BlackBerry a partir do
começo do ano que vem.

Como o PlayBook é primeiro
aparelho a usar o sistema QNX,
que em breve terá seu nome mu-
dado para BBX, a empresa não
pode abandonar o tablet, dizem
analistas. “O QNX é importante
não porque o tablet em si seja
importante, mas porque eles

precisam convencer os progra-
madores a aderir a essa platafor-
ma, já que ela é a precursora do
BBX, e este tem importância
crucial para o futuro da compa-
nhia”, disse Tavis McCourt, ana-
lista da Morgan Keegan. “É a úl-
tima chance, realmente a últi-
ma chance, que eles têm de rea-
nimar seus negócios”, disse.

A necessidade de manter o
PlayBook enquanto o QNX/
BBX é desenvolvido plenamen-

te forçou a RIM a oferecer pesa-
dos descontos para movimen-
tar mais as vendas do PlayBook.
A companhia anunciou uma
provisão de US$ 485 milhões pa-
ra cobrir seus estoques e disse
que o lucro anual anteriormen-
te previsto não seria realizado.

A RIM anunciou ter vendido
apenas 150 mil PlayBooks no
trimestre passado — enquanto
a Apple vendeu 74 vezes mais
iPads. ■
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Playbook, da RIM, não decola
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Número de voos da Ryanair estaciona em
novembro de 2011 na comparação com 2010
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Airbus recebe 1.521 encomendas
de aviões até novembro
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Fabricante do Blackberry amarga prejuízos e reage mudando sistema operacional do aparelho

ZTE abre
bolso do
consumidor
com tablets

A fabricante europeia de aviões Airbus, sediada em Toulouse,

na França, obteve 1.521 pedidos de aviões nos 11 meses deste

ano. As encomendas líquidas, que excluem 143 cancelamentos

feitos até agora durante o ano, somaram 1.378, afirmou

a companhia em comunicado. A Airbus entregou 477 aeronaves

de janeiro a novembro, incluindo 22 superjumbos A380.

A líder europeia de voos de baixo custo Ryanair estacionou no número

de voos em novembro na comparação com o mesmo mês do ano

passado. Foram 76,7 milhões de bilhetes vendidos ou reservados o

que significa o mesmo patamar de 2010. Segundo a empresa, o índice

de ocupação de suas aeronaves se situou em 80%. A Ryanair já havia

previsto queda de 5% na taxa de ocupação para o inverno deste ano.
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TOTAL DE REMESSA DE APARELHOS

19,1 milhões

CRESCIMENTO EM VENDAS DE TERMINAIS 

57,9%
AUMENTO DE RECEITA EM VENDAS

DE TERMINAIS

53,4%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

4,9%
Quarta maior fabricante de 

dispositivos móveis — atrás apenas 
da Nokia (27%), Samsung (22,3%)

e LG Electronics (5,4%)
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