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Desde que comprou a divisão de celulares móveis da Qualcomm - a criadora da 
tecnologia CDMA -, em 2000, a japonesa Kyocera, sediada em Kioto, dispensa atenção 
especial à unidade Wireless, principalmente no Brasil. Não é para menos. A empresa 
vendeu cerca de 1 milhão de unidades no País desde o final de 2003, quando lançou o 
primeiro celular, e pretende encerrar o ano com o dobro deste volume, elevando a 
participação de mercado de 6% para 10%. No restante da América Latina, o market 
share da companhia varia de 20% a 30% do mercado CDMA. 
 
Odiretor regional de vendas da Kyocera Wireless, Fábio Castanheira, afirma que o 
Brasil foi o último País da América Latina onde a empresa entrou por ter mercado 
muito desafiador. "O número de usuários da tecnologia CDMA no Brasil é dez vezes 
maior do que no México, onde a demanda por celulares também é grande", explica 
Castanheira, justificando seu otimismo.  
 
O portfólio de aparelhos da Kyocera deve crescer, de fato, este ano. Desde janeiro, 
três modelos foram lançados e mais cinco estão previstos para chegar às lojas até 
dezembro. Castanheira diz que serão aparelhos de maior valor agregado, que deverão 
ser responsáveis por crescimento no faturamento da subsidiária Kyocera Wireless de 
mais de 100% este ano. 
 
Responsável por participação de cerca de 50% da receita na América Latina, o Brasil 
caminha para aumentar representação no faturamento da Kyocera Wireless. Segundo 
Castanheira, em 2006, o País deve responder pela maior parte das vendas da empresa 
na região. 
 
Nos planos da companhia está o lançamento de dois telefones populares. Um deles 
será o substituto do K112, o primeiro comercializado pela Kyocera no Brasil. Mas as 
apostas estão voltadas mesmo para os modelos com câmera e, principalmente, 
aqueles que recebem e enviam música no formato MP3.  
 
- A tendência do mercado, definitivamente, é a música no celular. Acredito que, 
diferentemente das câmeras, o item despertará muito mais atenção dos usuários 
porque o som dos terminais terá mais qualidade do que o rádio convencional, sendo 
que o aparelho terá mais mobilidade e utilidade por unir voz e música no mesmo 
terminal - acrescenta Castanheira. 
 
Novo modelo, batizado de Slider Remix, com câmera digital e reprodução de arquivos 
MP3, chegará ao mercado em julho. O aparelho terá cartão de memória com 128 
Kbytes, capaz de armazenar até duas horas de música. Castanheira destaca que, até o 
lançamento, cartões com maior capacidade de armazenamento devem estar 
disponíveis para compra. 
 
O executivo adianta que outras duas opções de terminais com reprodução musical 
serão apresentadas à Vivo - única operadora que usa tecnologia CDMA no Brasil - no 
segundo semestre deste ano e acredita que pelo menos um seja lançado. Ainda 
segundo Castanheira, das novidades, cinco serão equipadas com câmera. 
 
Com aparelhos sofisticados no mercado, a Kyocera Wireless deu início à primeira 
campanha publicitária de peso. Depois virão outras campanhas. "Agora que temos 
aparelhos mais completos para apresentar é hora de posicionar a marca no mercado", 



diz Castanheira. Sem revelar o volume a ser investido, ele conta apenas que o 
montante de 2004, "de alguns milhões de dólares", será duplicado este ano, podendo 
chegar a dois dígitos em 2006. 
 
O número de celulares com a tecnologia CDMA em uso no Brasil era de 20,15 milhões 
de unidades em março deste ano - os GSM chegavam a 26,31 milhões -, de acordo 
com a consultoria Teleco. O volume, segundo Castanheira, é duas vezes maior do que 
o países como o México, onde a demanda por terminais móveis é grande.  
 
O executivo diz que a empresa preferiu começar a garimpar o terreno nos países 
vizinhos para depois entrar em mercado tão concorrido como o brasileiro.  
 
Apesar do pouco tempo de atuação no setor de telecomunicações, a Kyocera Wireless 
comemora a participação de 6% no segmento nacional de CDMA. A meta é chegar a 
10% deste mercado neste ano. 
 
- Para se ter idéia do tamanho deste mercado, estima-se que a Vivo compre 10% dos 
terminais GSM fabricados no mundo em 2005 - destaca Castanheira. 
 
O executivo reconhece que o mercado GSM vem registrando crescimento significativo 
na América Latina, principalmente no Brasil, mas afirma que a fabricação de celulares 
com a tecnologia não está nos planos da empresa. "Não posso dizer que a Kyocera 
nunca fabricará terminais GSM, mas pelo menos isso ainda não faz parte dos planos da 
companhia", esclarece ele. 
 
Segundo Castanheira, a prioridade é a consolidação no mercado GSM e a preparação 
para a chegada dos serviços de terceira geração. "O GSM já não cresce mais em 
alguns países porque só evolui até o EDGE (velocidade de até 474,6 kbps) e não 
permite a evolução para a terceira geração sem a compra de um novo espectro", 
explica o executivo.  
 
As operadoras que usam a tecnologia CDMA podem implantar a rede EVDO, que tem 
velocidade efetiva de até 700 kbps, sem adquirir uma nova licença. 
 
Castanheira admite que, no Brasil, os celulares devem fazer uso apenas das 
tecnologias EDGE e EVDO para trafegar dados em alta velocidade por pelo menos dois 
anos. Se o leilão das licenças de terceira geração não for realizado este ano pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dificilmente será feito em 2006 por 
ser ano eleitoral.  
 
De olho no espaço a ser ocupado pelas tecnologias de terceira geração (3G), a 
empresa prepara o terreno com o lançamento da primeira placa EVDO para laptop do 
Brasil, já disponível no mercado, e do primeiro celular com tecnologia EVDO a ser 
comercializado no mercado nacional.  
 
A informação é da Vivo e, de acordo com a operadora, o terminal deve chegar às 
prateleiras até julho. Castanheira assegura que, ao lado de China, Índia e Rússia, o 
Brasil é prioridade para os fabricantes mundiais de celulares, entre os quais, a Kyocera 
Wireless. 
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