
Necessitamos de
produtos high end
para estabelecer a
nova imagem da nossa
marca. O mundo entrou
na era da Internet
móvel. O modelo
de negócio tradicional
passa por desafios”

O mercado de
aparelhos mais baratos
seria um segmento
intensivo em logística
e agregaria pouco
à nossa estratégia
global. Acrescentaria
volume, mas o valor
agregado seria baixo”

LiQiuyanq
Presidente da ZTE do Brasil

“
ViniciusDalben
Diretor de Operações da Huawei

“Duas das maiores fabricantes de
celulares no mundo, as chinesas
ZTE e Huawei, reposicionaram
seus produtos no mercado brasi-
leiro e agora focam seus esforços
de vendas em smartphones sofis-
ticados e de alto valor. Em vez
de apostar nos chamados featu-
re phones (terminais mais sim-
ples e baratos), ambas as compa-
nhias lançaram recentemente
modelos no topo da escala de tec-
nologia e de preços.

“O mercado de aparelhos
mais baratos seria um segmento
muito intensivo em logística e
agregaria pouco à nossa estraté-
gia global. Acrescentaria volu-
me, mas o valor agregado seria
mais baixo”, explica Vinicius Dal-
ben, diretor de Operações da Hua-
wei no Brasil. Terceira maior fa-
bricante de smartphones do mun-
do, a empresa aposta no Huawei
Ascend P6. O aparelho chegou ao
país no fim de outubro e é anun-
ciado como o mais fino smartpho-
ne do mercado. “Existe um pre-
conceito no Brasil principalmen-
te com relação às marcas chine-
sas, um questionamento sobre se
há ou não qualidade”, reconhece
Dalben. “O que a gente está que-
rendo fazer é se posicionar numa
faixa média e alta para demons-
trar que não há este problema. So-
mos o primeiro fornecedor de de-
vices a dar dois anos de garantia
no smartphone para que não exis-
ta margem para dúvida.”

Já a ZTE trouxe para o Brasil
em outubro o Grand Memo, um
aparelho 4G com tela de 5,7 pole-
gadas (14,4 centímetros) e câme-
ra de 13 megapixels. “Necessita-
mos de produtos high end para es-
tabelecer a nova imagem da nos-
sa marca”, disse o presidente da
ZTE do Brasil, Li Qiuyanq. “O
mundo entrou na era da Internet
móvel. O modelo de negócio tradi-
cional passa por uma fase de mui-
tos desafios. Precisamos da mu-
dança, de tentar trazer algo novo

que garanta o desenvolvimento
saudável da indústria global de te-
lecom numa era pós-telecomuni-
cações”. Dentro desse cenário de
mudança nas redes e no próprio
modelo de negócios da indústria
de telecomunicações, Qiuyanq
sustenta que os feature phones
tendem a sair do mercado.

A mudança de estratégia con-
trasta com a situação vigente em
2011, quando Huawei e ZTE ven-

deram juntas 5,5 milhões de apa-
relhos no Brasil, de acordo com
dados da consultoria IDC. Na épo-
ca, a maior parte das vendas era
de feature phones. No ano seguin-
te, as vendas despencaram para
o patamar de 1,3 milhão de unida-
des. “As duas entraram no Brasil
com volumes gigantescos, mas ti-
veram problemas devido à quali-
dade do produto e à estrutura
muito fraca de pós-venda”, ava-
lia Leonardo Munin, analista de
mercado do IDC, acrescentando
que outra fabricante chinesa, a
HTC, deixou o país.

Em 2013, o apetite dos consu-
midores brasileiros por smar-
tphones cresceu explosivamen-
te, segundo atestam dados da
consultoria IDC. No segundo tri-
mestre, esses aparelhos respon-
deram por 54% das vendas de te-
lefones móveis no Brasil, contra
um percentual de 26,3% registra-
do no mesmo período de 2012.
“Em 2013, devemos fechar o ano
com 55% das vendas sendo smar-
tphones”, adianta Munin.

Uma das razões para o aumen-
to da penetração de aparelhos
mais sofisticados no país é a que-
da acelerada nos preços. O ticket
médio do mercado de smartpho-
nes no país caiu de R$ 753, em
2012, para R$ 672, no segundo tri-
mestre deste ano. O valor médio
projetado pelo IDC para o fim de
2013 é similar ao do segundo tri-
mestre deste ano.

Nos primeiros seis meses deste
ano, foram vendidos 13,7 milhões
de smartphones no Brasil. “Já te-
mos no mercado smartphones na
faixa de R$ 300, R$ 400”, diz Mu-
nin. O analista estima que os apa-
relhos high end, com preço em tor-
no de R$ 2 mil, representem 5%
do mercado brasileiro. Mas o seg-
mento que mais cresce é o de ter-
minais com preço abaixo de R$
700. Apesar dos preços ainda al-
tos dos celulares de quarta gera-
ção, a estimativa do IDC é de que
os telefones 4G terminem o ano
com uma fatia de 7% do mercado
brasileiro de dispositivos móveis.
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ZTE e Huawei lançam smartphones mais sofisticados na tentativa

de modificar a percepção negativa de consumidores brasileiros
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Renner muda e-commerce para o Rio

A rastreabilidade é uma
forte tendência para
todos os segmentos
industriais. Além de dar
maior segurança para
a cadeia produtiva,
ela representa uma
considerável
economia”
Rafael Bottós
Sócio-fundador da Welle

AvarejistaRennertransferirá ocentro dedistribuição dee-commerce

para Santa Cruz, noRio,em 2014.A expectativaé deque noprimeiro

anode operaçãoa transferênciagere R$ 4,7 milhões emICMS.

Aempresa foienquadrada nodecreto36.449/04,queprevê regime

tributárioespecial de ICMS paraoperações desaída interestadual

aoconsumidor final,por vendas pela internet eplataformas eletrônicas.

Na esteira do desenvolvimento in-
dustrial, reforçar a presença na
cadeia produtiva de componen-
tes eletrônicos é um dos objetivos
da Welle Laser para 2014. Funda-
da há seis anos pelos irmãos gê-
meos Rafael e Gabriel Bottós, a
empresa sediada em Florianópo-
lis, que desenvolve e implementa
soluções em rastreabilidade atra-
vés da marcação de peças a laser,
vai investir R$ 5 milhões para am-
pliar o portfólio de máquinas e re-
forçar a presença em pólos tecno-
lógicos como a Zona Franca de
Manaus e o chamado ‘Vale do Silí-
cio’ do interior de São Paulo.

“Há uma movimentação bas-
tante interessante nessas regiões.
Além da demanda produtiva
aquecida na cadeia de componen-
tes eletrônicos, esse segmento
busca hoje suprir deficiências de
fornecedores”, explica Rafael
Bottós, sócio-fundador da empre-
sa. “Nosso principal mercado já
está no interior de São Paulo,
além de Minas Gerais. Nossa pre-
sença é forte em áreas como auto-
peças, óleo e gás, linha branca e
equipamentos médicos”, acres-
centa o empresário.

Considerada uma das 50 em-
presas que mais crescem no país,
segundo levantamento realizado
pela consultoria Deloitte no ano
passado, a Welle, que foi fundada
em 2008, registrou faturamento
de R$ 1 milhão há dois anos. Já no
ano passado, foram R$ 4 mi-
lhões. Para 2013, os irmãos Bot-
tós esperam fechar com R$ 10,5
milhões, com a meta de triplicar
as receitas no próximo ano. “A
rastreabilidade é uma forte ten-
dência para todos os segmentos
industriais. Além de dar maior se-
gurança para a cadeia produtiva,
ela representa uma considerável
economia de recursos já no curto
prazo”. As peças que circulam na
linha de montagem da Fiat (auto-
móveis) e Whirlpool (linha bran-
ca), além de uma centena de ou-
tros clientes, e que são demarca-
das a laser, recebem os números
de série ou marcações de seguran-

ça através dos projetos implemen-
tados pela Welle dentro das res-
pectivas unidades fabris.

A rastreabilidade confere agili-
dade na identificação de produ-
tos e lotes com peças defeituosas,
evitando, por exemplo, recall des-
necessário de veículos. Para
2014, a Welle vai acrescentar em
sua linha de produção máquinas
de corte e soldagem a laser, am-
bas também desenvolvidas no
Brasil e destinadas à aplicações
na indústria automotiva.

Para desenvolver musculatura
na linha de produção, montagem
e/ou finalização de hardware de
dispositivos eletrônicos, Rafael in-
veste em representantes de alta
qualificação. “Não terceirizamos
os profissionais. Contratamos en-
genheiros para vender nossas so-
luções. É uma mão de obra mais
cara, mas bem embasada. Isso dá
segurança para o meu cliente na
hora de tomar uma decisão. Além
disso, nós estamos aqui, somos
nacionais. Isso é uma grande dife-
rença em relação aos concorren-
tes, que estão representados por
terceiros no mercado nacional”.
Hoje, 47 funcionários estão na
companhia, número que deverá
ser dobrado até 2015, entre repre-
sentantes, engenheiros e técnicos
que atuam na linha de montagem
dos equipamentos, localizada na
capital catarinense.

De acordo com Rafael, depen-
dendo do projeto, o investimento
em uma máquina para marcação a
laser é pago em oito meses. “Mas
temos casos de payback de três
meses apenas com uma máquina
de R$ 125 mil”, completa.

“

Nas primeiras décadas após a
Segunda Guerra Mundial, a
então nascente indústria
japonesa de produtos
eletrônicos teve de superar a
desconfiança de consumidores
com relação à qualidade de
suas mercadorias. O mesmo
aconteceu com os produtos
coreanos nas décadas de 1970
e 1980. “O que a China
enfrenta hoje é uma situação
parecida com a do Japão nos
anos 60 e 70 do século
passado”, diz André Nassif,
professor de Economia da
Universidade Federal
Fluminense (UFF) e de cursos
de MBA da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). A estratégia
adotada por japoneses e
sul-coreanos para vencer a
resistência passou — segundo
Nassif — por três pontos: o
learning by doing (aprender
fazendo), a busca por escalas
de produção cada vez maiores
e investimentos pesados em
marketing. O learning by doing
é o aprimoramento do produto
à medida em que é fabricado,
para atingir o mais
rapidamente possível o padrão
de qualidade do mercado
internacional. A fabricação em
larga escala é desejável para
que as indústrias possam
derrubar seus custos de
produção aos níveis praticados
globalmente. Já o marketing
tem a função de convencer o
consumidor a aceitar uma
mercadoria vinda, neste caso,
de um país sem histórico na
sua produção.

Divulgação

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br
São Paulo

Li, daZTE:
aparelhos

highendpara
mudar

imagem

Welle pretende expandir
atuação no pólo
tecnológico da Zona
Franca de Manaus

Japão e Coreia
do Sul tiveram
início difícil

VAREJO

Empresa aposta
em rastreabilidade
a laser para autopeças
e itens eletrônicos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. 10-11.
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