




soma dos principais concorrentes,
Motorola, Samsung e Sony Ericsson.
Ano após ano, ela se mantém no topo
com um modelo de negócio que mui-
tos analistas chamariam de, no míni-
mo, ultrapassado. Exemplo: a produ-
ção de aparelhos continua completa-
mente sob seu controle, ao contrário
dos competidores, que terceirizam
essa tarefa. Os executivos da Nokia
estão tão convictos desse sistema
que, em janeiro, inauguram na Romê-
nia sua 11a unidade fabril. O que os
desafia é uma outra pergunta, pre-
sente na mente de seus acionistas, de
analistas de mercado e dos próprios
concorrentes: depois de chegar a um bilhão de con-
sumidores, o que será da rainha da telefonia móvel?
Como ela manterá a supremacia com um produto
que se transforma rapidamente em commoditie?
Parte das respostas a essas indagações estava à
disposição no Nokia World 2007, o evento que reu-
niu na semana passada mais de mil pessoas, entre

analistas, clientes e fornecedores, em Amsterdã.
Do lado de fora do RAI, o moderno centro de

convenções da capital holandesa, os termômetros
marcavam menos de 10, frio acentuado pelo vento
cortante que soprava às margens dos canais que
serpenteiam a cidade. Do lado de dentro, o clima
era mais quente com as informações de que uma
nova Nokia surgia naquele dia. A empresa vive o
momento de maior transformação dos últimos 20
anos. Mudanças radicais de rotas não são novidade
nessa empresa camaleão. Em seus mais de 140
anos de existência, a Nokia já fabricou papel, equi-
pamentos pesados e televisores até se dedicar a
aparelhos de telecomunicações a partir da década
de 70. Em sua nova reviravolta, a meta é deixar de
ser apenas fabricante de aparelhos celulares para
se tornar também uma provedora de serviços -
uma espécie de Google da telefonia, com a oferta
de serviços gratuitos e receita vinda de publicida-
de. "Estamos diante de uma nova era que será

marcada pela convergência da internet com a mo-
bilidade, e a ambição da Nokia é liderar esse pro-
cesso", disse Olli-Pekka Kallasvuo, presidente
mundial da empresa, na abertura do evento. A te-
lefonia de terceira geração (3G) dominou a cena.
Com celulares mais robustos, de até 8 gigabites de
memória, a expectativa é, enfim, transformar em

realidade a transmissão de dados (fo-
tos, filmes, arquivos de música) e a
navegação na internet de forma rápi-
da e segura. O mais simples aparelho
celular funcionará como um verdadei-
ro computador de bolso. Para atender
a esse mundo, a Nokia está mudando
seu jeito de fazer negócios. Desde
meados de 2006, cerca de US$ 10
bilhões foram investidos na compra
de empresas. A mais recente aqui-

sição, ocorrida na semana passada, foi a da
americana Avvenu, especializada em comparti-
lhamento de arquivos. Também anunciou uma
parceria com a Universal Music, que permitirá
aos clientes da Nokia o downdload gratuito e ili-
mitado de músicas pelo período de um ano.

A "nova Nokia" foi concebida a partir de pes-
quisas globais com usuários que vêem o celular
como uma ferramenta tecnológica. Os estudos
mostraram dados impressionantes. O serviço de
voz responde por apenas 12% da utilização do ce-
lular. Ele é mais usado para envio de e-mail e apli-
cativos multimídia (foto e download de música,
por exemplo), que consomem 37% e 16%, respecti-
vamente, do tempo gasto com o aparelho. Esses
números se referem aos 200 milhões de usuários,
classificados por Kallasvuo como "technology lea-
ders", ou seja, gente louca por tecnologia. A trans-
formação da Nokia, contudo, não se resume em sa-
ciar a fome desse contingente. Seu objetivo é rea-



gir à ascensão de empresas que descobri-
ram formas criativas de ganhar dinheiro
nas telecomunicações, empacotando um
grande numero de serviços baseados na
convergência. Eric Anderson, vice-presi-
dente da divisão Nokia Devices, revela
qual o modelo perseguido pela Nokia. "A
competição global nos forçou a mudar.
Existe uma pressão vinda de companhias
como o Google e isso é saudável para o
mercado como um todo", reconhece ele.

O carro-chefe da recém-criada divisão
de serviços atende pelo nome de Ovi (por-
ta em finlandês). Trata-se de um portal
onde ficarão "pendurados" uma infinidade de pro-
dutos (álbum de fotos, música, biblioteca de livros,
etc) capazes de se comunicar com o telefone celu-
lar, o notebook e o PC do usuário. Basta arrastar os
ícones com o mouse. O acesso é totalmente gratui-
to. A versão beta do portal pode ser acessada pelo
endereço www.nokia.com/ovi. No Ovi será possí-
vel navegar em todos os sites normalmente (Ya-

hoo, Orkut, Terra, por exemplo), usando uma única
senha. Os aplicativos e sistemas operacionais fo-
ram herdados com a compra de companhias como
a Navteq, maior provedora de mapas do mundo, a
Enpocket, líder global em propaganda para celular,
e a Twango, de compartilhamento de fotos e ví-
deos. A idéia é que o portal funcione com platafor-
mas abertas, softwares livres, fáceis de usar e sem
custo para os usuários. Mas isso não significa uma
competição com os próprios clientes, as operadoras
de telefonia? Elas também vendem serviços (ring-
tones e joguinhos paralcelular, entre outros) e de-
les extraem uma parcela expressiva do faturamen-
to. Almir Narcizo, diretor-geral da Nokia do Bra-
sil, diz que não. "Oferecer músicas de graça é um
diferencial competitivo para a Nokia e também
gera receita do tráfego de dados para as operado-
ras", explica ele. "Tanto que já assinamos acordos
de cooperação com a britânica Vodafone, a espa-
nhola Telefônica e a italiana TIM", revela ele. Com
isso, o clientes da Vivo e da TIM no Brasil terão

acesso ao serviço. Por sua vez, a Nokia espera ga-
nhar também com a venda de anúncios. Os mapas,
por exemplo, poderão funcionar ao estilo das Pá-
ginas Amarelas, com indicações em destaque de
quem se dispuser a pagar pelo espaço.

Apesar de toda excitação envolvendo a "nova No-
kia", a equipe comandada por Kallasvuo não se des-
cuidou do nicho responsável por quase a totalidade

das receitas, estimada em US$ 76 bi-
lhões para este ano. Durante o encon-
tro em Amsterdã foram apresentadas
algumas das apostas para os próximos
meses. Uma delas é o N82. Além de
acessórios tradicionais como câmera e
e-mail, ele possui guias de rua de 150
países e permite baixar mais de mil es-
tações de rádio para serem ouvidas em
tempo real. Isso é possível graças à
memória de 8 gigas. O preço de venda

será de 430 euros. Já o 3110 Evolve aposta no mote
da sustentabilidade. Metade dos materiais utilizados
é reciclável e sua bateria pode ser carregada com
uma economia de 94% de energia. Preço: 150 euros.
Apesar de não haver previsão do lançamento desses
modelos no Brasil, Narcizo diz que a filial brasileira
está preparada para tirar partido da entrada em
cena das redes 3G. "Temos o melhor portfólio de pro-
dutos da categoria", diz o executivo. Nesse bloco es-
tão o 6110, lançado na semana passada, em São Pau-
lo, e boa parte dos outros oito modelos anunciados
desde setembro. Com a 3G, Narcizo aposta que o
mercado de celulares viverá um novo momento de
efervescência. "A tendência natural é que muitas
pessoas troquem os aparelhos antigos pelos modelos
com novos recursos", estima. Para o executivo, o de-
senvolvimento do setor no Brasil poderia ser acele-
rado com medidas simples, como a redução de im-
postos. "Aqui, o setor de telecomunicações é taxado
em 42% diante dos 11% cobrados na índia", lamenta.
Aqui, a nova Nokia vive os velhos problemas. 
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