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O executivo Luís Antônio Duckur, diretor da Helgo Consultoria, pode ser considerado uma espécie 
de consumidor dos sonhos para a indústria de telefonia móvel: ele gasta de R$ 600 a R$ 800 por 
mês com o celular, e troca de aparelho de duas a três vezes por ano. "Eu compro muito as 
novidades", afirma Duckur, que presta consultoria em reestruturação de dívidas. "Sou cliente de 
tecnologia."  
 
Sua última aquisição foi um celular de bordo, aparelho para ser usado somente no carro, que 
instalou em sua Grand Cherokee. O preço? R$ 2.800.  
 
"Não é barato", reconhece o executivo. "Mas o que precisa ser levado em conta é a relação custo-
benefício. O aparelho funciona por comando de voz e permite ao motorista se concentrar em 
direção, evitando bater o carro ou atropelar alguém."  
 
O celular, fabricado pela Motorola, reduz o som do carro quando o usuário atende uma ligação e 
aumenta de novo quando desliga o telefone. Duckur, cliente da TIM, tira o chip de seu aparelho 
convencional e coloca no telefone do carro quando vai dirigir, usando o mesmo número nos dois 
celulares.  
 
O mercado de aparelhos sofisticados - com preço acima de R$ 1 mil - movimenta cerca de R$ 2 
bilhões ao ano, de acordo com estimativa dos fabricantes.Apesar de representarem somente 10% 
dos 12 milhões de aparelhos que devem ser vendidos este ano, os celulares de topo de linha 
respondem por pelo menos 20% do faturamento da indústria.  
 
"A maior margem de lucro está nas classes A e B", diz a gerente de Marketing da Nokia, Kátia 
Martins. "Para este público, muitas vezes o preço não é o mais importante." Ela destaca que, na 
Europa, onde todos os celulares têm chip, já acontece bastante de as pessoas terem mais de um 
aparelho. "O consumidor pode usar um celular de manhã e outro à noite. Isto deve chegar ao 
Brasil."  
 
Uma pesquisa da Siemens mostrou que 10% a 20% dos atuais proprietários de celulares trocam 
de aparelho em menos de seis meses. Chamados de "early adopters", são pessoas que buscam a 
tecnologia mais recente e compram os aparelhos mais sofisticados. "Em 6 ou 12 meses, quando 
as novas operações estiverem consolidadas, esta fatia do mercado deve crescer mais do que as 
outras", acredita o diretor de Celulares da Siemens, Paulo Stark.  
 
No que diz respeito ao celular de bordo da Motorola, importado de Israel, a idéia é trabalhar com 
as montadoras. Lá fora, o aparelho já é fornecido para a BMW, Mercedes-Benz e Jaguar. Segundo 
o gerente de vendas para América Latina da empresa, Marcelo Catapani, o objetivo no País é 
vender 500 unidades este ano, chegando a 5 mil em 2005.  
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