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A Gradiente está voltando ao
mercado de telefones celulares.
Neste primeiro momento, vai mar-
car o retorno com quatro modelos
GSM, a tecnologia adotada pela
TIM, Claro e Oi. Planeja vender
cem mil aparelhos neste ano, de no-
vembro a dezembro, porque a épo-
ca de Natal favorece as vendas e
porque confia na popularidade de
sua marca, segundo afirmou Dante
lacovone, vice-presidente de incu-
badora de negócios da Gradiente.

No ano que vem, quer abocanhar
10% do mercado total, estimado
em 12 milhões de telefones, levan-
do a parcela da receita da Gradiente
referente a telefones a 40% do total
do grupo. "Já foi de 70% no ano
2000, quando a Gradiente era sócia
da Nokia na NGI, a unidade indus-
trial de Manaus, e detinha 25% do
mercado de telefones celulares",
lembrou Lúcio Di Domenico, ge-
rente geral de negócios. Depois de
vender sua parte à parceira finlan-
desa, a Gradiente teve de se manter
fora do mercado durante três anos.
A quarentena acaba de acabar.

Os quatro primeiros telefones
GSM - com preços de R$ 300 a R$
l ,5 mil - terão tecnologia Sagem, a
empresa francesa com a qual a
Gradiente fechou parceria e que
entra no negócio como cedente
dos direitos da linha de montagem
a ser instalada na fabrica que o
grupo de Eugênio Stauh mantém
na Zona Franca de Manaus. O no-
me Sagem não vai aparecer; os
aparelhos exibirão a marca Gra-
diente de forma exclusiva.

Para o primeiro trimestre de
2004, haverá novos telefones com
tecnologia CDMA, a utilizada pela
Vivo, que é a maior operadora ce-
lular do País. Para firmar este se-
gundo acordo de cessão de tecno-
logia, a Gradiente já está em con-
tato com cinco fabricantes asiáticas
de celulares CDMA. "Existem 18
empresas com as quais poderíamos
ter parceria, estamos na seleção fi-
nal e no primeiro semestre de 2004
já estaremos abastecendo a Vivo",
afirmou lacovone.

O executivo, que foi presidente
da BCP e da Motorola, pretende
também lançar telefones TDMA, a
tecnologia que, embora fadada ao
desaparecimento, ainda tem uns
cinco anos de sobrevivência prati-
camente garantida.

A Gradiente não desistiu de de-
senvolver o seu próprio telefone
celular. Segundo lacovone, o pro-
jeto está sendo tocado no médio
prazo. Quanto ao computador de
mão Partner (PDA), com tecnolo-
gia Microsoft e Intel, cerca de 1,5
mil já foram comercializados.


