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As asiáticas estão chegando. Apesar do mercado já disputado por gigantes e na rota da 
maturidade, a japonesa Kyocera e a chinesa ZPE, que já vinham atentas às oportunidades de 
negócios na área de telecomunicações no país, anunciam que, agora, estão desembarcando por 
aqui de armas e bagagem.  

A ZPE programa o lançamento em janeiro de telefone celular "dual mode", que pode ser utilizado 
tanto em redes GSM como CDMA. A chinesa vai usar como artilharia preço e juros mais atraentes 
no financiamento de infra-estrutura de rede para as operadoras de telefonia celular. Vai focar no 
chamado "overlay" a instalação de tecnologia mais avançada nas redes. A Kyocera, por sua vez, 
pretende disputar seu espaço lançando diferentes modelos de terminais celulares, vários modelos 
específicos para o mercado latino-americano.  

Com matriz em Kyoto, no Japão, o grupo controlador da Kyocera faturou, em 2002, US$ 9, 06 
bilhões. Controla a Yashica, das câmeras fotográficas, e a Mita, de copiadoras. Por enquanto, a 
subsidiária brasileira da Kyocera Wireless fica sediada na fábrica da Yashica, em Sorocaba (SP), 
mas está sendo montado escritório um em São Paulo. A empresa tem presença forte nos Estados 
Unidos desde a compra, em fevereiro de 2000, da unidade de produção celulares da Qualcomm, 
na Califórnia. Já produz um modelo de terminal - Opal 1X - na Solectron, que é exportado para 
países da América do Sul e México, explica a diretora de marketing, Natasha Marvin.  

De acordo com o diretor-geral da Kyocera no Brasil, Luiz Fernando Bayer Torres, agora serão 
fabricados outros modelos não necessariamente apenas pela Solectron, mas provavelmente 
também na Flextronics. Em paralelo, ele explica que vem sendo negociada parceria com a Vivo 
para que os terminais Kyocera entrem no mercado por meio da maior operadora de telefonia 
celular do país.  

Criada em 1985, a chinesa ZTE começou a prospectar o mercado brasileiro no início de 2000 e 
instalou uma representação local em julho de 2002. Na próxima semana, serão abertos escritórios 
no Rio e em Brasília. Hoje são 40 funcionários e serão contratados até o final do ano mais 60. O 
enquadramento no Processo Produtivo Básico (PPB) para fabricação local já está avançando em 
Brasília, mas a definição de fabricação local, por enquanto, está vinculada à perspectiva de novos 
contratos. Os planos incluem infra-estrutura de redes e terminais celulares.  

O diretor de desenvolvimento de negócios, Edson Corrêa de Melo Junior, não parece preocupado 
em entrar na linha de frente em uma guerra de artilharia pesada, com gigantes multinacionais na 
disputa. "Vamos oferecer preço, é claro, mas nossas armas serão tecnologia e financiamento com 
juros da ordem de 3,5% a 4% ao ano, concedido pelo Banco da China", explica. Aposta também 
na tecnologia. A ZTE, com 58% do capital estatal, vem investindo anualmente 10% do 
faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Em 2002, faturou US$ 2,2 bilhões. A maior 
presença internacional permitiu que neste primeiro semestre faturasse US$ 2 bilhões, sendo 40% 
em negócios fora da China.  

Uma das vitrines da empresa é um grande contrato firmado com uma operadora russa para 
implementação de infra-estrutura de telefonia celular. No Brasil, forneceu e financiou as soluções 
de telefonia fixa, mas com infra-estrutura sem fio (Wireless Local Loop) para a espelhinho Tmais.  

Mas o movimento para fora da China começou há quatro anos, "quando a ZTE se sentiu preparada 
para disputar outros mercados", diz o executivo. Afinal, se tamanho é documento, segundo dados 
da empresa, seus cem produtos diferentes atendem a um quarto da população mundial.  



Leia Mais: 

Duas novas tecnologias estão na disputa da terceira geração  

A briga de tecnologias na telefonia celular está longe do fim. Quando assunto é terceira geração, 
embora a tecnologia TDMA tenha sido assassinada pelos fabricantes e o desaparecimento do GSM 
seja dado como certo, duas tecnologias que não se comunicam (WCDMA e CDMA 2000) 
continuarão disputando espaço.  

Durante congresso promovido pela CDMA Development Group (CDG) - associação formada pela 
indústria para desenvolver as tecnologias CDMA - o diretor para América Latina da associação, 
Celedônio Von Wuthernar, explicou que a maior dificuldade é conseguir adaptar uma única 
tecnologia às diferentes freqüências adotadas nos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
existem licenças nas freqüências 800 e 1900 MHz, enquanto na Europa são usadas as faixas de 
1800 e 1900 MHz.  

Paul Jacobs, diretor da Qualcomm, que detém todas as patentes da atual geração de CDMA, 
explica que já existem equipamentos em testes que podem operar em WCDMA e CDMA 2000, mas 
a dificuldade de freqüência dificilmente será superada. "É mais difícil por razões políticas do que 
tecnológicas", diz. 

A China está desenvolvendo, em parceria com a Siemens, uma terceira tecnologia de 3G - o TDS-
CDMA. Segundo o presidente da Qualcomm no Brasil, Marco Aurélio Rodrigues, trata-se de um 
sistema misto CDMA/TDMA. A própria CDG parece estar apostando suas fichas no CDMA 2000, 
embora a Ericsson, uma de suas associadas tenha registrado várias patentes de WCDMA. 
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