
A fabricante chinesa de equipa-
mentos de telecomunicações ZTE
redobra sua aposta no mercado
brasileiro, depois de amargar uma
retração nas vendas de celulares
no país em 2012. Quarta maior fa-
bricante de celulares no mundo, a
empresa está muito perto de ini-
ciar a produção dos seus apare-
lhos no país, prevista ainda para
2013, segundo o presidente da
ZTE do Brasil, Li Qiuyanq.

A meta é ter já no próximo ano
uma fatia de 2% do mercado na-
cional, estimado pela empresa
em 60 milhões de unidades. O
percentual significa dobrar o
market share da companhia pre-
visto para este ano (1%).

Em 2011, as vendas de apare-
lhos renderam R$ 600 milhões à
ZTE do Brasil, mas no ano passa-
do a empresa viu este faturamen-
to encolher para menos de R$ 200
milhões, em parte devido a com-
plicações tributárias e a uma es-
tratégia de vendas que privilegia-
va produtos de baixo valor agrega-
do, como modems sem fio. A em-
presa se reposicionou e está dis-
posta a brigar por espaço no seg-
mento de produtos premium. “Es-
ta é nossa estratégia global e tam-
bém para o Brasil: oferecer ao
mercado os produtos mais avan-
çados, especialmente os de tecno-
logia 4G”, disse Qiuyanq, em en-
trevista ao Brasil Econômico.

Dono de um currículo com pas-
sagens por Polônia, Turquia e Ale-
manha, além de países do Leste
Europeu, ao longo de 20 anos no
setor de telecomunicações, o exe-
cutivo chegou ao país em março
último. Entre os seus objetivos es-
tá o de iniciar ainda neste ano —
ou, no máximo, no início de 2014
— a produção de aparelhos no Bra-
sil. Em 2011, a ZTE adquiriu um
terreno em Hortolândia, na Re-
gião Metropolitana de Campinas,
por R$ 60 milhões. Segundo o pre-
sidente da companhia, estão
adiantadas as conversações para
escolher um parceiro nacional
que irá aportar conhecimento so-
bre o mercado brasileiro.“Quere-
mos aprender mais, para ter um
negócio mais saudável”, justifi-
cou o presidente da empresa chi-
nesa, referindo-se à venda de pro-
dutos de maior valor agregado.

Qiuyanq não teme a concor-
rência de pesos-pesados do seg-

mento de smartphones, como a
Apple e a Samsung. “Nosso preço
é muito competitivo, com exce-
lente custo-benefício”, argumen-
tou o executivo.

Em 2016, a companhia chinesa
planeja estar entre os três maiores
fabricantes de celulares do mun-
do. Para avançar mais uma posi-
ção no competitivo mercado glo-
bal de celulares, a ZTE investe ma-

ciçamente em pesquisa tecnológi-
ca. A empresa tem um exército de
30 mil empregados alocado em ati-
vidades de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D). São 18 centros de
pesquisa espalhados pelo mundo
— 10% das receitas da companhia
são destinadas para P&D.

Fabricante também de equipa-
mentos de infraestrutura de tele-
comunicações, a multinacional
chinesa teve, em 2012, metade
do seu faturamento proveniente
da venda de aparelhos. Para
atrair os consumidores brasilei-
ros, a ZTE aposta em celulares so-
fisticados, com tela entre 4,5 e 5
polegadas. “O hardware está to-
do muito parecido: tela sensível
ao toque, câmeras com muitos
megapixels, mas qual é a melhor
opção para o consumidor brasilei-
ro? Acreditamos que o tamanho
da tela vai fazer diferença”, disse
o presidente da ZTE do Brasil,
que participa nesta semana da fei-
ra de telecomunicações Future-
com, no Rio de Janeiro.
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Depois de percalços, ZTE
vai fabricar celulares no país
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▲

R$60mi
Foiovalordo investimento
dacompanhiaemumterreno
emHortolândia,naRegião
MetropolitanadeCampinas
(SP),paraconstruirafábrica.

2%
Éomarketsharequeachinesa
pretendeconquistar.
Atualmente,elavende1%
dos60milhõesdeaparelhos
comercializadosporanonopaís.

ParaQiuyanq,daZTE,smartphonescomtelasmaiores,de4,5e5polegadas,vãocairnogostonacional

Estratégia da chinesa, que viu faturamento encolher por dificuldades tributárias, é reposicionar marca e produtos

A empresa se
reposicionou e está
disposta a brigar por
espaço no segmento
de produtos premium.
Em 2016, ela planeja
estar entre os três
maiores fabricantes
de celulares do mundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Empresas, p. 14.
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