
A ZTE, da China, quinta maior
fabricante mundial de equipa-
mento para telecomunicações,
reportou lucro inferior ao espe-
rado para o primeiro trimestre,
depois de uma desaceleração
nos gastos do setor de telecomu-
nicações e em função de guer-
ras de preços.

A ZTE e sua rival local Hua-
wei Technologies cortaram seus
preços a fim de capturar mais
mercado, em meio à desacelera-
ção no mercado mundial de
equipamentos para telecomuni-
cação, uma estratégia que afe-
tou sua lucratividade.

Para ampliar suas margens,
as duas fabricantes, sediadas
em Shenzhen, planejam ofere-
cer serviços de valor adiciona-
do e ampliar as vendas de bens
ao consumidor, tais como celu-
lares inteligentes e tablets,
anunciaram as empresas.

Abaixo do esperado
O lucro líquido não auditado da
companhia no primeiro trimes-
tre foi de US$ 23,92 milhões),

ante US$ 20,5 milhõesno mes-
mo período em 2011, informou
ontem a ZTE. O resultado ficou
abaixo da projeção média de
US$ 29 milhões entre três analis-
tas consultados pela Reuters.

Concorrência
No começo da semana, a Hua-
wei reportou declínio de 53%
no seu lucro em 2011, mesmo
com a alta nas vendas de 11,7%.
“Os concorrentes ocidentais re-
cebem positivamente a notícia
de que a Huawei e a ZTE passa-
rão a se preocupar mais com as
margens de lucro”, disse Daryl
Scholar, principal analista do
grupo de pesquisa Ovum para o
setor de infraestrutura de teleco-
municações, em Shenzhen.

“Uma das maiores queixas
que ouço em minhas conversas
com os concorrentes das duas é
que elas conquistam negócios ao
oferecer preços baixos e termos
financeiros muito favoráveis, da-
do o apoio que recebem dos ban-
cos chineses", acrescentou.

Os fabricantes chineses de te-
lecomu recebem apoio de bancos
estatais como o China Develop-
ment Bank , na forma de emprés-
timos a juros baixos para proje-
tos de nos países em desenvolvi-
mento, de acordo com o analis-
ta. ■ Reuters

A Huawei Technologies, segun-
da maior fabricante de equipa-
mentos de telecomunicações
do mundo, espera investir US$
4,5 bilhões em pesquisa e de-
senvolvimento neste ano. Em
2011 foram aplicados US$ 3,76
bilhões aplicados, afirmou on-
tem o vice-presidente executi-
vo, Eric Xu.

Nos próximos anos, o negó-
cio principal da Huawei, de

venda de equipamentos de re-
de para operadoras de telefo-
nia, crescerá entre 10% e 20%.
Já as vendas dos produtos vol-
tados ao consumidor aumenta-
rão cerca de 30%, disse Xu a
analistas em uma conferência
em Shenzhen, China.

A Huawei registrou vendas
de US$ 32,4 bilhões em 2011, al-
ta de 11,7% na comparação com
2010. ■ Reuters

Determinada a ampliar a partici-
pação no concorrido mercado
brasileiro de smartphones, a
Huawei lançou ontem, em São
Paulo, um aparelho batizado de
Honor. O novo celular inteligen-
te chega junto com a abertura
do primeiro site de vendas vir-
tuais da empresa no Brasil.

“Queremos estar entre os cin-
co maiores players de smartpho-
nes em três anos”, afirma José
Luiz do Nascimento, diretor de
produtos de terminais da Hua-
wei no país. A meta da chinesa,
segundo o executivo, é vender
100 mil unidades do Honor até
o final de 2012.

Em um mercado liderado
por empresas como RIM (Black-
Berry), Nokia, Samsung e Ap-
ple, o desafio da Huawei, no en-
tanto, é reforçar a marca para
o consumidor brasileiro. Para
isso, na plataforma virtual de
vendas, incialmente exclusiva
para a comercialização do no-
vo aparelho, a companhia vai
permitir que consumidores
“criem” lojas virtuais em re-
des sociais como Facebook e
Twitter, em modelo que facili-
ta o pagamento para o cliente
em dez parcelas.

O plano da Huawei é ampliar
a vendas com outros produtos,
conta Nascimento. “Vamos
aproveitar as redes sociais para

disseminar as informações da
marca”, explica ele.

Hoje, 90% das vendas da chi-
nesa no país são feitas por lojas
físicas de operadoras e o restan-
te via sites de varejistas.

O Honor é o segundo smar-
tphone da Huawei à venda no
país e custará R$ 999. O apare-
lho vem com sistema operacio-
nal Android, bateria com autono-
mia para até 9 horas, câmera fo-
tográfica de 8 megapixels e ofe-
rece aos usuários a possibilidade

de acessar serviços na nuvem.
Dados da consultoria Frost &

Sullivan mostram que 9,9 mi-
lhões de smartphones foram
vendidos no país em 2011, alta
de 78% no número total de uni-
dades comercializadas. “A ex-
pectativa para 2012 é que seja
mantida uma taxa de aumentos
considerável, próxima aos
60%”, afirma o analista Marce-
lo Silva. A consultoria IDC é
mais otimista e projeta cresci-
mento de 73%. ■

A Ericsson superou as estimati-
vas de lucro e margem no pri-
meiro trimestre, alimentando
expectativas de que o período
de fraqueza no mercado tenha
se encerrado.

O lucro antes de juros e im-
postos foi deUS$ 416 milhões,
excluindo joint ventures defici-
tárias e incluindo os gastos com
reestruturação.

O resultado representou que-
da de 56% na comparação
anual, mas superou a estimati-
va de 2,5 bilhões de coroas sue-
cas de uma pesquisa da Reuters
com analistas.

A margem bruta subiu para
33,3%, ante 30,2% nos últimos

três meses de 2011, o que a com-
panhia creditou a efeitos sazo-
nais, maior peso de projetos de
expansão de capacidade e me-
nor participação de serviços.
“As pessoas estavam temendo
que a tendência de fraqueza do
quarto trimestre do ano passa-
do iria continuar”, disse Alexan-
dre Peterc, analista da correto-
ra Exane BNP Paribas.

As vendas da unidade de re-
des tiveram queda de 18% e as
totais somaram US$ 7,6 bi-
lhões, ante previsão de US$ 7,9
bilhões. ■ Reuters

Resultado da ZTE
decepciona mercado

Lucro da Ericsson
cai e margem sobe

LANÇAMENTO

Canon apresenta solução para impressão
direta de dispositivos móveis

LUXO

PPR, dona da Gucci e Fnac, registra vendas
de ¤ 3,26 bilhões no primeiro trimestre

Dale de la Rey/Bloomberg

Pesquisa receberá US$ 4,5 bi

Huawei vai brigar
por smartphone Operação foi impactada pela

desaceleração das compras
pelas operadoras de telefonia

As vendas de produtos para
infraestrutura de rede
registraram um declínio de 18%

O conglomerado PPR, dona de empresas como Gucci, Yves
Saint-Laurent e Fnac, registrou vendas de ¤ 3,26 bilhões no primeiro
trimestre, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano
passado. Até 2020, a companhia planeja faturar ¤ 24 bilhões. Desse
total, pelo menos ¤ 10 bilhões serão provenientes das operações
asiáticas, de acordo com o presidente da PPR, François-Henri Pinault.

A Canon Latin America anunciou ontem que a impressora
PIXMA MX711 Wireless Office é compatível com AirPrint1.
Trocando em miúdos, a tecnologia AirPrint permite que usuários
de iPad, iPhone e iPod touch imprimam suas fotos, e-mails,
páginas da web e documento sem fio diretamente de seus
dispositivos portáteis e sem a necessidade de instalar drivers.

Companhia aposta em novo modelo no Brasil para estar entre
os cinco maiores nessa área em um prazo de três anos

EMPRESAS

Um dos fatores para
o baixo desempenho
foi a redução dos
contratos de serviço
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EM FRANCA EXPANSÃO

Mercado brasileiro 
de smartphones

VENDAS, EM MILHÕES DE UNIDADES
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




