
Os consumidores da China, o
maior mercado da Apple depois
dos Estados Unidos, estão se vol-
tando para tablets mais baratos
com o sistema operacional An-
droid, do Google, seguindo ten-
dência do mercado de smartpho-
nes que derrubou a participação
de mercado da Apple quase que pe-
la metade. “AAppleperdeu seu bri-
lho na China nos últimos seis me-
ses”, afirmou Shaun Rein, diretor
do China Market Research Group,
em Xangai. “Os consumidores es-
tão mais sensíveis ao preço.”

Marcas locais, como Ramos e
Teclast, estão se juntando à Sam-
sung e Lenovo e roubando o mer-
cado do iPad. A Apple foi responsá-
vel por 28% das vendas de tablets
durante o segundo trimestre, abai-
xo dos 49% registrado um ano an-
tes, segundo Dickie Chang, analis-
ta do IDC, em Hong Kong. A Sam-
sung subiu para a segunda coloca-
ção, com 11%, enquanto metade
das vendas foram geradas por fa-
bricantes com menos de 1% de
participação de mercado.

Com sede em Pequim, a Leno-
vo foi a terceira no mercado de ta-
blets, com 8% de participação,
abaixo dos 9% verificados um ano
antes, disse Chang. Acer e Asus-
tek Computer tinham 1% cada
um. Outros fornecedores entre os
top 10, com cerca de 1% cada, são
a Microsoft e as chinesas Huawei
Technologies e ZTE Corp.

Enquanto a produção de ta-
blets da Apple na China aumen-
tou 28%, para 1,48 milhão de uni-
dades, as vendas da Samsung su-
biram mais de quatro vezes, a
571 mil aparelhos, e as da Lenovo
dobraram, para 413 mil unida-
des, informa Chang.

Grande parte do mercado per-
dido pela Apple foi abocanhado
por pequenas empresas chinesas,
de acordo com a IDC. Fabricantes
de tablet com 1% de participação
de mercado ou menos representa-
ram, coletivamente, 50% das ven-
das no segundo trimestre, em
comparação com 36% em 2012.
Na lista de pequenos fabricantes

locais, estão as marcas Onda e Ai-
go, e outros produtores que ven-
dem produtos sem marca.

Eles usam a mesma cadeia de
abastecimento em Shenzhen,
que produz componentes para
muitos produtos de marca e, em
seguida, copiam o modelo de ne-
gócio que permitiu que cente-
nas de fabricantes de smartpho-

nes florescessem na China.
“O mercado de tablets está

fragmentado, com muitos players
locais ou que vendem produtos
sem marca”, comenta Chang.
“Muitos chineses pegam uma fa-
tia, já que a barreira de entrada ao
mercado não é alta o suficiente.”

Os fornecedores chineses tam-
bém estão capitalizando em ci-

ma da falta de novos produtos da
Apple, já que não há lançamen-
tos de novos modelos de iPad ou
iPhone desde o ano passado.

A produção de smartphones
da Apple na China caiu para 5%
do total no segundo trimestre.
Um ano antes, era de 9%, segun-
do a consultoria de mercado Ca-
nalys.Essa é a mais baixa partici-

pação de mercado da Apple des-
de o quarto trimestre de 2010.

A Samsung ocupou o primeiro
lugar na categoria de celulares in-
teligentes, com 18% de participa-
ção. “Se a Apple não lançar um ta-
blet inovador em breve, o Android
vai dominar o mercado”, conclui
Wang Jun, da Analysys Internatio-
nal. Com agências
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Apple perde mercado na China
Fabricantes locais com menos de 1% de participação de mercado somaram 50% das vendas do gadget no país

A produção de
smartphones da Apple
na China caiu para 5%
do total no segundo
trimestre, a mais baixa
desde 2010. Em 2012
era de 9%, segundo
a consultoria de
mercado Canalys
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