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| O que levou ao desaparecimento de seis mil horários neste ano?

Samsung mantém liderança em Portugal mas
perde terreno
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A Samsung manteve a sua liderança no mercado nacional de venda global de telemóveis, mas perdeu
quota de mercado no segundo trimestre. No global, o mercado de venda de equipamentos caiu 21%, a
maior quebra registada em períodos homólogos, segundo os dados da consultora IDC
No segundo trimestre, a Samsung vendeu
359 mil telemóveis, menos 36% do que o
registado no período homólogo. Quanto a
quota de mercado, a fabricante sul-coreana
ficou nos 33%, menos 8 pontos percentuais
do que no trimestre homólogo.
“Apesar da queda verificada, que afectou a
maioria dos fabricantes, a quota de
mercado da Samsung continua a crescer no
segmento dos smartphones.
A gama de produtos Galaxy continua a ser
um caso de sucesso em toda a Europa, ao
qual os consumidores portugueses não têm
sido indiferentes”, afirma Francisco
Jerónimo, Responsável Europeu de
Research da Área de Telefones Móveis da
IDC .

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
09:14

Holanda e Áustria mostram abertura para dar mais
tempo à Grécia

09:09

Vídeo: BES e energia animam bolsa no início da
sessão

09:00

Winsig e Computer One fusionam negócios e
admitem não ficar por aqui

08:33

Schäuble defende compra ilimitada de dívida
pública dos Estados membros pelo BCE

A IDC sublinha ainda que a Samsung “tem
conseguido dominar a alta gama, na qual só 08:28
encontra concorrência por parte do iPhone
da Apple”. No entanto, neste período em
análise “os produtos de média gama que

registam as maiores vendas”.

Ministros das Finanças europeus reúnem-se em
Nicósia com atenções viradas para o sul da
Europa

VER MAIS

A consultora não detalhou qual foi o crescimento da Samsung em termos de "smartphones".
O número de telemóveis vendidos com o sistema operativo Android atingiu as 338 mil unidades, ou seja, 74% das
vendas totais de smartphones em Portugal, o que corresponde a um crescimento de 37% face ao período
homólogo.
A Nokia manteve-se na segunda posição, tendo ganho terreno. A fabricante finlandesa vendeu 311 mil telemóveis,
em Portugal, menos 4% do que no homólogo, ficando com uma quota de 29%, mais do que os 24% registados no
mesmo período do ano passado.
A terceira posição ficou para a Vodafone que comercializou 72 mil equipamentos da sua marca, menos 35% do que
no homólogo, ficando com uma presença de mercado na ordem dos 7%. No segundo trimestre de 2012 foram
vendidos em Portugal 1,08 milhões de unidades de telemóveis, uma queda de 21% em relação ao mesmo período
do ano passado, revela o estudo "IDC European Mobile Phone Tracker".
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