
Venda mundial de celulares deve crescer 15% em 2003  

 
O mercado mundial de celulares deve vender mais de 490 milhões de unidades em 2003, de 
acordo com um estudo da Strategy Analytics. O número representa um aumento de 15% em 
relação aos resultados de 2002, e países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, China e Rússia 
são mencionados como grandes responsáveis pelo crescimento.  
 
Isso porque as operadoras de telefonia nesses países aprimoraram significativamente suas 
estratégias de marketing, além de ampliar a gama de serviços oferecidos. Nos países onde a 
maioria da população já possui celular, explica o estudo, a inovação dos aparelhos --como a 
inclusão de câmeras digitais, entre outros novos recursos-- garantiu a continuidade das vendas.  
 
A Strategy Analytics revelou que cerca de 132 milhões de telefones celulares foram vendidos no 
terceiro trimestre deste ano --23% mais que os 107 milhões de aparelhos entregues no mesmo 
período de 2002. E a empresa de pesquisas prevê que as vendas durante os últimos três meses 
do ano continuarão fortes, e devem totalizar 140 milhões de aparelhos.  
 
No primeiro e segundo trimestres deste ano, o mercado comercializou 109 milhões e 111 milhões 
de novos celulares, respectivamente.  
 
Fabricantes  

 
Embora tenha mantido a liderança do mercado, a Nokia viu sua parcela de vendas cair de 37% no 
terceiro trimestre de 2002 para 34,5% no mesmo período deste ano.  
 
Já a Motorola, que aparece em segundo lugar, aumentou sua fatia de mercado de 14,2% para 
15,3% no mesmo período. A Samsung e Siemens também ganharam mercado no terceiro 
trimestre, donas de 11,4% e 8,7% das vendas. No ano passado, elas responderam por 10,8% e 
7,3% do mercado, respectivamente.  
 
A LG viu suas vendas crescerem de 4,8% para 5,8% no período e a Sony Ericsson registrou queda 
em seu market share, que passou de 6% em 2002 para 5,4% este ano.  
 
2004  

 
Para o próximo ano, a Strategy Analytics prevê um aumento de 9% nas vendas mundiais do setor 
em relação a este ano. A empresa estima que o mercado venderá cerca de 536 milhões de 
celulares no período.  
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