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O mercado de telefonia celular
mudou, desde o fim do ano pas-
sado. Pelo menos, esta é a vi-
são de Dante Iacovone, vice-
presidente da Gradiente Tele-
com. “O foco de crescimento
está mudando dos aparelhos
mais baratos para celulares
com mais recursos, nas faixas
média e alta de preços”, afir-
mou o executivo. “As operado-
ras estão indicando uma aposta
maior no mercado de troca, pa-
ra quem já é cliente.” Durante a
Telexpo, a empresa demonstra
três novos aparelhos, que per-
mitirão à Gradiente passar a
atender clientes da Vivo, o que
não era permitido por sua linha
de produtos até agora.

Os celulares têm tecnologia
CDMA, usada somente pela Vi-
vo no mercado brasileiro. Os ou-
tros oito modelos na carteira da
Gradiente usam a tecnologia
GSM, adotada pelas outras ope-
radoras. O parceiro tecnológico
para os novos modelos é a chine-
sa Hisense. “Fechamos um acor-
do com a maior fabricante de ce-
lulares CDMA da China”, afir-
mou Iacovone. Fabricados em
Manaus, o aparelhos devem che-
gar ao mercado em junho.

No ano passado, o número de
celulares cresceu 41% no País,
chegando a 65,6 milhões, de
acordo com a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
“Este ano, não vai mais crescer
40%”, disse o vice-presidente
da Gradiente. “Deve ficar em
27 a 28 milhões de aparelhos.”
O número da Anatel não inclui
os celulares vendidos para tro-
ca, mas somente clientes novos.

As mudanças do mercado ex-
plicam-se por dois motivos prin-
cipais. Um deles é o resultado
das empresas, pois crescer tão
rápido quanto vinham crescen-
do é caro, devido ao subsídio
dos aparelhos combinado a al-
tas taxas de clientes que trocam
de operadoras. Outro é a entra-
da de novos fabricantes, como a
chinesa ZTE, principalmente
nos aparelhos de baixo custo.
“Desde o Natal, o preço dos apa-
relhos subiu, e já não existe dife-
rença de preços entre os novos
fabricantes e as marcas estabele-
cidas”, apontou o executivo.

De acordo com Iacovone, a
Gradiente fechou o ano passado
com cerca de 8% do mercado
de celulares GSM, depois da
Nokia, da Motorola e da Sie-
mens. Para este ano, a meta é
chegar a 16% ou 17%. “Vamos
brigar pelo terceiro lugar”, afir-
mou. Na tecnologia CDMA, o
objetivo é conquistar 5%, fican-
do com cerca de 15% do merca-
do total de aparelhos. Em 2004,
a divisão de telecomunicações
respondeu por cerca de 22% do
faturamento da Gradiente. Para
este ano, a meta é ficar com
uma fatia entre 25% a 30%.

No GSM, a empresa manteve
a parceria tecnológica com a
francesa Sagem e fechou um
acordo com a chinesa Cellon,
que projetou uma linha de celu-
lares exclusiva para o Brasil. “É
uma plataforma nova, que per-
mitirá lançarmos desde celula-
res baratos até os mais sofistica-
dos”, explicou Iacovone. A Gra-
diente planeja iniciar a exporta-
ção de celulares para outros paí-
ses da América Latina, como
México e Argentina.●

Coreanas com fome de mercado
As fabricantes de eletroeletrônicos Samsung e LG têm planos ambiciosos para ocupar cada vez mais espaço no Brasil
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Rivais na terra natal, a Coréia do
Sul, as empresas Samsung e LG
Electronics estão com os dentes
afiados para abocanhar o merca-
do brasileiro de eletroeletrôni-
cos. As empresas traçaram uma
ambiciosa estratégia para aumen-
tar sua presença no País, onde
vendem telefones celulares, TVs
com telas de plasma e cristal lí-
quido, aparelhos de DVD, home
theatres e outros produtos. Uma
amostra do poder de fogo das
duas empresas poderá ser vista a
partir de hoje no Expo Center
Norte, durante a 15.ª Telexpo, on-
de elas apresentarão suas novida-
des em telefonia.

A Samsung, que tem unidades
em 46 países, colocou o Brasil en-
tre os seis países prioritários para
seus novos negócios. Aqui já
tem duas fábricas, em Manaus e
Campinas, e dois dos 17 centros
de pesquisa e desenvolvimento
que mantém espalhados pelo
mundo. Só no ano passado, inves-
tiu US$ 100 milhões por aqui. Es-
te ano estuda a possibilidade de
trazer para o País produtos de sua
chamada linha branca – basica-
mente lavadoras de roupa e gela-
deiras de desenho arrojado, alta
tecnologia e preços estratosféri-
cos.

Também avalia a possibilida-
de de vender computadores do ti-
po notebooks e produzir impres-
soras na sua fábrica de Manaus.
“Ainda não definimos todos os
lançamentos, mesmo porque te-
mos uma agilidade muito grande
para colocar esse produtos no
mercado. Uma vez definidas as li-
nhas, elas chegam às lojas em
questão de semanas”, explica Jo-
sé Roberto Campos, vice-presi-
dente executivo da Samsung bra-
sileira.

No ano passado, a Samsung te-
ve um crescimento de 46% no
País e seu faturamento bateu
US$ 700 milhões. Neste ano, a
ambição da empresa é se manter
na taxa de dois dígitos. “O ano
passado foi excepcional. Lança-
mos nossa linha de vídeo. Nosso
desafio é continuar apresentando
novos produtos para continuar o
crescimento”, diz Campos.

A LG, empresa que chegou ao
Brasil em 1997, exibe um colar
de títulos. Combinando tecnolo-
gia com preços agressivos, con-
quistou a liderança do mercado
de displays de plasma e projeção,
de monitores de computador e de
aparelhos de ar-condicionado do
tipo split. E ainda é líder dos celu-
lares topo de linha, os chamados
high-end. Na área de televisores,
está em segundo lugar – só perde
para a Philips. Tem três fábricas
no País – duas em Manaus e uma
em Taubaté. Atualmente, con-
clui uma segunda unidade em
Taubaté, na qual está investindo
US$ 40 milhões, e planeja erguer
uma terceira fábrica em Manaus.
Faturou US$ 830 milhões em
2004 e agora quer chegar a US$
1,1 bilhão em 2005.

“Nossa meta é ser líder de mer-
cado em todos os segmentos”,
diz Eduardo Toni, gerente de
marketing da empresa. Recente-
mente, a direção mundial da LG
anunciou o nada modesto plano
da empresa de se tornar uma das
três potências mundiais da ele-

troeletrônica, juntamente com
a Philips e a Sony.

Os planos ambiciosos da
LG e da Samsung para o Bra-
sil vêm escorados em uma em-
balagem que junta desenho ar-
rojado, produtos diferencia-
dos e muita tecnologia. As
duas empresas competem de
igual para igual com as rivais
japonesas nas disputas pelas
maiores TVs de plasma e de
cristal líquido ou os celulares
mais bacanas. E em quase to-
das as disputas têm saído ven-
cedoras.

A Samsung, uma potência
na área de semicondutores e
microchips, viu no ano passa-
do o valor de sua marca saltar
de US$ 10,8 bilhões para US$
12,5 bilhões no ranking elabo-
rado pela consultoria america-
na Interbrand. Com isso, ficou
à frente de ícones como Pepsi,
Nike e Louis Vuitton. Ontem,
o vice-presidente mundial da
empresa, Yun Jong-yong, afir-
mou a investidores que as
perspectivas do mercado glo-
bal de eletrônicos não são mui-
to animadoras, uma vez que o
crescimento da economia
mundial tem crescimento len-
to e as vendas domésticas na
Coréia estão à beira da estag-
nação. Mesmo assim, as ven-
das devem crescer US$ 1 bi-
lhão.

Essa situação não diminui o
apetite pelo Brasil – muito pe-
lo contrário. Aqui, a Samsung
já elegeu como rivais marcas
poderosas como Sony, Phi-
lips, Motorola e Nokia. São
praticamente os mesmos al-
vos da LG Electronics, que
acrescenta ainda à lista a Côn-
sul e a Carrier na área de ar-
condicionado. É uma briga
em que os coreanos dizem ter
entrado para ganhar.●

A partir de hoje, Telexpo apresenta
as tendências nas telecomunicações

Empresa fechou
acordo de tecnologia
com fabricante
chinesa
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830
milhões de dólares foi o fatu-
ramento da LG no Brasil no
ano passado

700
milhões de dólares foi o fatu-
ramento da Samsung no País
em 2004

100
milhões de dólares foi o total
de investimentos feito pela
Samsung no Brasil em 2004

40
milhões de dólares é o investi-
mento da LG em uma nova
fábrica em Taubaté (SP)

12,5
bilhões de dólares é o valor
da marca Samsung no mun-
do, ficando à frente de gigan-
tes como Pepsi e Nike, segun-
do pesquisa da Interbrand

AMBIÇÃO – Plano da LG é se tornar uma das três maiores do mundo no setor de eletroeletrônicos

Gradiente vê
espaço cada
vez menor para
celular barato

RECEITA – José Roberto Campos, da Samsung, diz que a agilidade é um dos segredos da empresa

Começa hoje, em São Paulo, a
15.ª Telexpo, maior evento de
telecomunicações do País, que
acontece até sexta-feira no Ex-
po Center Norte. A Advanstar,
responsável pela organização,
estima que o público da Telex-
po irá ultrapassar 45 mil pes-
soas este ano. Na abertura, es-
tão previstas as presenças dos
ministros das Comunicações,

Eunício de Oliveira, e da Ciên-
cia e Tecnologia, Eduardo
Campos, além do presidente
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), Elifas
Gurgel do Amaral.

“Com certeza, estaremos re-
presentando cerca de 80% do
PIB do setor neste ano”, afir-
mou a presidente da Advans-
tar, Ligia Amorim. O evento

conta com cerca de 400 exposi-
tores. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abinee),
a indústria de equipamentos de
telecomunicações faturou R$
13,2 bilhões no ano passado,
com crescimento de 51% so-
bre o ano anterior. O principal
motivo foi a expansão da tele-
fonia celular. Para este ano, a

previsão da indústria é de 26%
de expansão, incentivada pela
recuperação na exportação de
celulares e por novos investi-
mentos na telefonia fixa.

De acordo com Ligia Amo-
rim, um dos temas de destaque
neste ano é a voz sobre protoco-
lo internet (IP, na sigla em in-
glês), que permite fazer telefo-
nemas usando a mesma tecno-
logia que a internet, com cus-
tos mais baixos. O diretor da
Abinee, Paulo Castelo Branco,
afirmou que 2005 deve mos-
trar uma consolidação da utili-
zação da tecnologia VoIP em
redes corporativas e públicas.

Outros temas quentes pa-
ra este ano, de acordo com a
organização, são a conver-
gência de redes e serviços
das operadoras, a evolução
da telefonia móvel para for-
necer serviços de terceira ge-
ração (3G) e o relacionamen-
to das empresas com clien-
tes por meio de centrais de
atendimento. A convergên-
cia também aparece nos lan-
çamentos, que incluem tele-
fones móveis com tocadores
de MP3 integrados e telefo-
nes fixos com cara de celu-
lar.● Graziella Valenti e Rena-
to Cruz
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