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Tecnologia

AXiaomi Technolo-
gies, da China, é um
conto de fadas para
os empreendedores

nerds. Menos de três anos de-

pois de sua fundação, a fabrican-
te de smartphones atingiu capi-
talização de mercado de US$ 4
bilhões e atrai adoração seme-
lhante à conquistada pela Apple

da parte de seus fãs, alguns dos
quais se dispõem até a faltar ao
trabalho para comprar os novos
produtos da empresa no dia do
lançamento.

Como o falecido Steve Jobs,
Lei Jun, fundador da Xiaomi, usa
jeans e blusas pretas. Criou uma
base de fãs fervorosos para os
smartphones de baixo preço de
sua companhia ao imitar a tática
da Apple e dar aos seus produtos
uma aura de exclusividade.

Antes da Xiaomi, Lei, de 42
anos, foi um dos principais inves-
tidores nos primeiros anos da in-
ternet chinesa, cofundando em-
presas como a Joyo.cn, posterior-
mente vendida à Amazon, e a YY,
que recentemente abriu seu capi-

tal em bolsa.
Nascido em Xiantao, uma pe-

quena cidade na província de Hu-
bei, no centro da China, mais co-
nhecida pelos ginastas olímpi-
cos do que por empresários bilio-
nários da tecnologia, Lei descar-
ta as comparações com Jobs,
mas reconhece que o visionário
da Apple o inspirou.

“A mídia chinesa diz que sou o
Steve Jobs da China. Aceito o
cumprimento, mas compara-
ções como essa nos colocam sob
intensa pressão”, disse Lei, cujo
hobby na adolescência era mon-
tar rádios. “A Xiaomi e a Apple
são duas empresas completa-
mente diferentes. A base da Xiao-
mi é a internet. Não estamos fa-

zendo o mesmo que a Apple.”
A Xiaomi já vendeu 300 mil

unidades de seu mais recente
modelo de celular, lançado em
outubro. O Xiaomi phone 2 tem
especificações parecidas com as
do Galaxy S3, da Samsung Elec-
tronics, ou com o iPhone 5. da
Apple, mas sua versão mais cara
tem preço de US$ 370, metade
do que custa o iPhone 5.

Ao contrário de grandes rivais
chineses, como a Lenovo, a ZTE
e a Huawei Technologies , que
trabalham em parceria com as
operadoras de telefonia móvel
para vender grande volume de ce-
lulares, a Xiaomi vende a maior
parte de seus aparelhos via inter-
net, e em pequenos lotes.

A estratégia de venda restri-
ta gera acúmulo de demanda
e facilita o marketing da Xiao-
mi. O primeiro lote de seu no-
vo modelo, com 50 mil unida-
des, foi lançado em 30 de outu-
bro e se esgotou em menos de
dois minutos. Lotes posterio-
res, e maiores, também se es-
gotaram em minutos.

Lei Jun, que tem quase qua-
tro milhões de seguidores no
Weibo, microblog popular na
China, alimenta os rumores
antecipando novos produtos
e datas de lançamento. “Não
somos uma empresa em bus-
ca de volume de vendas. Nos-
so objetivo é a satisfação do
cliente. Procuramos manei-
ras de oferecer ao cliente uma
grande surpresa”, diz ele.

Investidores. Sua ideia de
uma marca de nível médio
crescendo paulatinamente, e
não procurando inundar o
mercado, encontrou financia-
dores. Em junho, a Xiaomi ar-
recadou US$ 216 milhões de
um fundo soberano de Cinga-
pura, o Government of Singa-
pore Investment Corp. E al-
guns amigos de Lei, segundo
informações da mídia local, a
avaliaram em US$ 4 bilhões.

“A China está madura para
ter sua própria Apple, HTC ou
Samsung”, disse Hans Tung,
sócio-gerente da Qiming Ven-
ture Partners, companhia de
investimento de risco que dá
suporte à Xiaomi. “O país é
grande o suficiente, existem
muitos usuários de celular e
que acessam a internet pelos
seus dispositivos móveis.”

A Xiaomi, que foi fundada
em abril de 2010 e só come-
çou a vender smartphones
em outubro de 2011, deverá
ter vendido 7 milhões de uni-
dades este ano, superando
sua meta de 2 milhões. Já é
uma empresa lucrativa e a pre-
visão é de as vendas alcança-
rem 13 bilhões de yuans (US$
2 bilhões) este ano. / REUTERS

‘MINI-APPLE’ DA
CHINA CRESCE EM
SMARTPHONES
A Xiaomi cultiva aura de exclusividade
e tem fãs que fazem filas por seus produtos

JASON LEE/REUTERS–16/8/2012

Sonho de consumo. Lei Jun, fundador e presidente da Xiaomi: inspirada no modelo da Apple, empresa caiu no gosto do consumidor e já vale US$ 4 bilhões
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