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arcas nacionais estão conquistando espaço no
concorrido mercado de dispositivos móveis.
Nomes como Gradiente, Multitaser, Positivo e
Tectoy, experientes na fabricação de outros
produtos de informática e etetrônicos de consumo,
vislumbraram recentemente oportunidades para entrar
nos mercados de telefones celulares, smartphones e
tablets. Com menor escala de produção e menos
dinheiro para marketing em comparação aos
concorrentes internacionais, o desafio das marcas
brasileiras é identificar nichos pouco explorados e
ocupá-los rapidamente, como fizeram com feature
phones, tablets populares e tablets infantis.
São vários os fatores que atraíram esses fabricantes
nacionais para o mercado de dispositivos móveis ao
longo dos últimos três anos. O primeiro deles é o
crescimento do chamado mercado 'open'. São aqueles

aparelhos desbloqueados, vendidos sem um chip de
operadora. De acordo com dados da agência de
pesquisa GfK, 52,9% dos celulares vendidos no Brasil
em agosto eram desvinculados das teles. Essa
tendência está diretamente ligada ao sucesso dos
modelos com entrada para dois ou mais SIMcards,
populares entre usuários com planos pré-pagos, mas
pouco estimulados pelas teles. Os fabricantes
tradicionais (Samsung, LG, Nokia, Motorola etc), em razão
do seu longo histórico de relacionamento com as
operadoras, demoraram a atender esse segmento e o
fizeram timidamente no início, abrindo espaço para
terceiros. Quem primeiro trouxe os aparelhos dualSIMcard para o Brasil foram as marcas chinesas. Porém,
dificuldades relacionadas à importação prejudicaram
suas entregas, gerando demanda dos varejistas por
fabricantes estabelecidos no Brasil.
'Em meados de 2010, vimos que o varejo vinha
crescendo e que as operadoras não dominariam por
muito mais tempo esse mercado (de telefones
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Outra oportunidade aberta para os fabricantes
nacionais está no mercado de tablets. Os lideres
mundiais Appte e Samsung se concentraram em
produtos de gama atta, acima de R$ 1 mil. deixando
vaga a faixa de tablets de entrada. O varejo nacional
identificou a demanda dos consumidores da classe C
pelo produto e deu o sinal verde para os fabricantes
nacionais. O negócio é mais atraente do que aquele de
feature phones por uma série de razões, a começar
pela margem de lucro maior e o rápido crescimento
nas vendas. O IDC projeta que serão vendidos
7,2 milhões de tablets no Brasil este ano, volume 120%
maior que o registrado em 2012, movimento que é
acompanhado por uma desaceleração nas vendas de
PCs. Para completar, o tablet é um produto que
praticamente não contou com o investimento massivo
das operadoras, talvez porque não dependa da
presença de um SIMcard para funcionar. O caminho,
portanto, estava livre para os players nacionais.
Resultado: além de Multilaser e CCE, os tablets atrairam
Positivo, Gradiente e Tectoy, entre outros.
"É natural que mercados com altas taxas de
crescimento, na casa dos três dígitos, chamem a
atenção de novos players”, comenta o analista da IDC

sejam meros montadores. Na verdade, o orçamento de
pesquisa acaba sendo direcionado para outras
finalidades que não o desenvolvimento do hardware em
si, mas, por exemplo, testes de qualidade ou criação de
softwares exclusivos.
Um caminho encontrado para se diferenciar
consiste na criação de tablets de nicho. A Tectoy, por
exemplo, apostou em tablets para o público infantil.
Oriunda do mercado de videogames, a empresa
percebeu por meio de pesquisas que crianças na faixa
de quatro a cinco anos careciam de um gadget de
entretenimento voltado para elas. Como ainda são
novas para jogar nos consoles, acabam usando o tablet
ou o smartphone dos pais. 'As crianças pegam o iPad
do pai para jogar. Vimos que havia uma oportunidade
para ser explorada' conta o CEO da Tectoy, Sergio
Bastos. A empresa, então, fechou parceria com marcas
conhecidas junto ao público infantil Disney e Galinha
Pintadinha, por exemplo. Os tablets licenciados com os O
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Fonte: Teletime, São Paulo, ano 16, n. 170, p. 10-12, out 2013.

