
Depois de quase ir à falência no
fim dos anos 1990, a Tectoy, fa-
mosa pela fabricação de jogui-
nhos eletrônicos como o Pense
Bem e o videogame Master Sys-
tem, continua lutando para re-
cuperar relevância no mercado
brasileiro de eletrônicos. A pró-
xima cartada da companhia se-
rá a fabricação de tablets.
Ainda não se sabe ao certo

dentro de quanto tempo estes
produtos estarão no mercado e
nem qual será o público alvo.
Seja como for, o caminho da
companhia não deve ser dos
mais fáceis. “A marca deixou
de demonstrar inovação há
muito tempo. Quando ela en-
trar nesse mercado, vai ser vis-
ta como alguém apenas queren-
do aproveitar a onda de suces-
so dos tablets no Brasil”, afir-
ma José Roberto Martins, con-
sultor da Globalbrands.
De fato, a disputa neste mer-

cado tem sido grande. Segundo
dados da empresa de pesquisas
GfK, o número de marcas que
vendem tablets no Brasil che-
gou a 20 no fim do primeiro se-

mestre deste ano. Um ano an-
tes, apenas 4 empresas disputa-
vamomercado. “O tablet se tor-
nou um objeto de desejo entre
os brasileiros, o que torna a dis-
puta por esse mercado ainda
mais ‘emocionante’”, diz Eduar-
do Tomiya, da Brand Analytics.
Uma possível saída para que

a Tectoy conquiste um espaço
nestemercado é o licenciamen-
to do produto paramarcas infan-
tis. “A lembrança
que ainda existe
da Tectoy é de
uma marca feliz,
o que cria um es-
paço para que ela
lance o produto
nessenicho”, afir-
ma Tomiya.
Hoje, a Tectoy

já trabalha com uma série de
produtos licenciados, de uma
série de personagens da Dis-
ney e da boneca Barbie. Em
2011, os produtos licenciados
representaram 10% das ven-
das da companhia, que fecha-
ram o ano em R$ 103 mil.
Por enquanto, naAgência Na-

cional de Telecomunicações
(Anatel), órgão responsável pe-
la liberação da venda tablets,

ainda não há nenhum item da
Tectoyhomologado para comer-
cialização. A agência diz não po-
der divulgar se há algum pedido
da empresa em andamento.
Procurada, a Tectoy afir-

mou, por meio de sua assesso-
ria de imprensa, não ter nada a
comentar sobre o pedido de di-
versificação de itens produzi-
dos na fábrica de Manaus apre-
sentado ao Conselho de Desen-

volvimento do
Estados do Ama-
zonas (Codam),
órgão responsá-
vel pela conces-
são de benefícios
fiscais na região
da Zona Franca
de Manaus.
Pelos planos, a

empresa deve produzir 145 mil
tablets em um período de três
anos. Além dos computadores
portáteis, a companhia também
pediu autorização para fabricar
babás eletrônicas. Para adequar
a fábrica à produção das duas
novas linhas, a companhia pla-
neja investir poucomais de R$ 8
milhões, segundo documento
apresentado ao Codam.
No balanço de resultados do

ano passado, a Tectoy afirmou
que os investimentos em licen-
ciamentos e novos produtos da
marca própria estavam entre os
planos para manter o cresci-
mento da companhia este ano.
“Continuamos desenvolvendo
e lançando novos produtos da
linha Tectoy. A linha de licen-
ciados será expandida com no-
vos produtos e a entrada da li-
nha de baby care, e novos pro-
dutos com outras marcas serão
introduzidos”, afirmou a em-
presa no documento.
A estratégia de investir em li-

cenciamentos e em novos pro-
dutos é uma forma encontrada
pela Tectoy de diminuir a de-
pendência da produção de
DVDs, hoje o principal item fa-
bricado pela companhia, res-
ponsável por 51% do fatura-
mento. No ano passado, a com-
panhia passou também a tercei-
rizar a fabricação para outras
empresa. Nessa linha, o princi-
pal cliente é a operadora Sky,
para quem a Tectoy produz os
receptores de sinal. Além dis-
so, a empresa tem feito investi-
mentos em seu braço de desen-
volvimento de jogos para celu-
lares, criado em 2005. ■

A Comissão Europeia está pres-
sionando as operadoras de tele-
comunicação a dividirem fre-
quências de rádio para uso de
telefonia móvel e banda larga,
tendo em vista que a capacida-
de não tem acompanhado o rá-
pido crescimento da internet.
As economias europeias de-

vem aproveitar o máximo das
ondas de rádio que atendem às
tecnologias de telefonia móvel
e internet se quiserem dar con-
ta do grande crescimento na

demanda por serviços de da-
dos em smartphones e tablets.
Mais de 50% do tráfego de

dados para smartphones pas-
sam por redes de Wi-Fi, e esse
tipo de tráfego está crescendo
de quatro a seis vezes mais rápi-
do do que as redes de celular,
segundo a Comissão.
Companhias que passaram a

ter partes de espectro de rádio
após a abertura na década de
1990 consideram essas faixas
entre os ativos mais rentáveis

e estão muitos relutantes em
dividi-las.
O espectro pode suportar

até certo volume de tráfego. Se
a companhia tiver licença para
faixas adjacentes de espectro,
pode ter maior tráfego. Se as
faixas forem separadas, esse vo-
lume já diminui.
“O que temos agora é que o

espectro está dividido em par-
tes incrivelmente pequenas
entre os 27 países-membros”,
disse o porta-voz da Comissão

Europeia, Ryan Heath, nesta
segunda-feira. “Isso certa-
mente não é a melhor maneira
de explorar esse recurso”,
acrescentou.
A proposta da Comissão,

até agora não vinculante, é de
que as companhias sem espec-
tro possam negociar com as
que têm e peçam aos regulado-
res locais que aprovem os
acordos.
Tais acordos podem ajudar

operadoras a cortar parte dos

custos de rede ao dividir espec-
tro em áreas ou horas específi-
cas, disse a Comissão.
As companhias de telecomu-

nicação podem ter resistência
a dividir tais faixas se não vi-
rem a possibilidade de retorno
diante do alto preço que paga-
ram em leilões.
Alguns países já se mexeram

para que companhias sem o
próprio espectro possam ofere-
cer serviços de telefonia mó-
vel. ■ Reuters
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VESTUÁRIO

Depois de quase 60 anos, Umbro perde
contratoda seleção inglesa para a Nike

Divulgação

Frequênciapode serdivididanaEuropa

Famosa nos anos 90, Tectoy tenta
recuperar prestígio com tablets

A Nike conquistou o contrato de fornecimento de uniformes da seleção
inglesa a partir do ano que vem. Atualmente, as roupas de jogo da
Inglaterra são produzidas pela Umbro, marca da própria Nike, colocada
à venda este ano. A Umbro foi fornecedora dos materiais da seleção
inglesa durante quase 60 anos. O acordo anunciado ontem tem a duração
de cinco anos. Nenhum detalhe financeiro foi divulgado. Reuters

Comissão Europeia pressiona operadoras de telecomunicações para que compartilhem ondas de rádio para uso de
telefonia móvel e de banda larga, tendo em vista que a capacidade não acompanha rápido crescimento da internet

EMPRESAS

Plano prevê
fabricação de

145 mil unidades
do equipamento

nos três
primeiros anos

Fabricante de jogos eletrônicos e videogames, que quase foi à falência há cerca de 10 anos, vai investir
na fabricação de computadores de mão. Especialistas apontam versão infantil como a melhor alternativa

EVOLUÇÃO DO JOGO

Os principais fatos da 
história da Tectoy

1987
Fundada pelo empresário 
Daniel Efraim Dazcal

1989
Lançamento do videogame 
Master System

1997
Pedido de concordata

1998
Fim da linha de brinquedos

2000
Saída da concordata

2005
Estreia da Tectoy Mobile, 
divisão de desenvolvimento 
de jogos e aplicativos

2009
Retorno aos videogames, 
com o console Zeebo

Fontes: empresa e Brasil Econômico 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




