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Previsão é que 80% dos telefones móveis comercializados no próximo ano terão correio 
eletrônico.  
 
Na condição de líder mundial da indústria de celulares, a finlandesa Nokia está se 
encaminhando para a transformação do telefone móvel em um terminal de acesso à internet.  
 
Os modelos simples e não-convergentes darão lugar aos telefones com tela grande e teclado, 
propiciando ao usuário uma série crescente de serviços que vai da localização por meio de 
mapas - que se orientam por GPS (sistema de geoposicionamento global) e indicam o trajeto 
em cidades e estradas - ao acesso tradicional à internet. Nesse sentido, é consenso que o 
correio eletrônico será a aplicação matadora: a mais disseminada no futuro próximo. 
  
Em 2008, 80% dos telefones vendidos terão capacidade de transmitir e-mails embora o índice 
de uso ainda seja pequeno. Para se preparar para este momento, a Nokia adquiriu uma 
empresa (Intellesync Mobile) e já vende a tecnologia a terceiros. O MotoQ, por exemplo, o 
smartphone lançado recentemente pela rival Motorola, traz tecnologia Nokia.  
 
O mundo está dando os primeiros passos na direção da convergência entre telefone e 
computador. Daqui para frente, e de forma gradual mas inexorável, os celulares deixarão de 
servir para somente colocar as pessoas em contato por meio da voz para, cada vez mais, e de 
forma diversificada, colorida, com texto e imagem, estática e em movimento, promover a 
conexão por dados.  
 
Segundo o principal executivo da Nokia em todo o mundo, Olli-Pekka Kallasvuo, que participou 
ontem de manhã da abertura do 3GSM World Congress, o principal evento internacional do 
setor de telefonia móvel, que se realiza até dia 15 em Barcelona, a tendência global exigirá 
das empresas a constante formação de parcerias para enfrentar uma diversidade grande de 
aplicações e novos usos do celular como ferramenta de internet móvel. "Muitas oportunidades 
de negócios se abrirão daqui para frente", disse Kallasvuo, referindo-se ao universo de 3 
bilhões de aparelhos celulares do mundo hoje, 50% de penetração média mundial.  
 
"Em 2010, serão 4 bilhões", previu citando o crescimento previsto de 10% ao ano, o que 
levará este ano a uma venda de 1,075 bilhão de telefones (em 2006, foram 978 milhões).  
 
Desse total, 60% são resultantes de trocas e 40% referem-se a novos usuários situados 
principalmente nos mercados emergentes. No ano passado, dos 978 milhões de telefones 
vendidos, somente 8 milhões eram convergentes. Em espaço de apenas dois anos, em 2008, 
250 milhões de telefones convergentes chegarão às mãos de novos usuários, numa evolução 
constante e progressiva. No entanto, a terceira geração (3G, a da convergência) não deve ser 
encarada como revolução. "Trata-se de uma nova ordem de serviços que se instala aos poucos 
entre nós, sem alarde", disse o presidente da Qualcomm do Brasil, Marco Aurélio Rodrigues.  
 
"Os telefones aptos à convergência serão vendidos pouco a pouco a preços competitivos. As 
pessoas comprarão e depois descobrirão que há um serviço que lhes convém a preços 
razoáveis. Tornam-se usuários de 3G sem perceber," disse.Além da terceira geração, que se 
caracteriza pela possibilidade de trafegar dados em alta velocidade, haverá também celulares 
conectados pela rede WiMax, que transmite internet banda larga por meio de antenas. A Nokia 
prometeu, por exemplo, um aparelho com velocidades superiores a 10 vezes as da 3G para o 
primeiro semestre de 2008.  
 
Na visão de Kallasvuo, as pessoas buscam "simplicidade, poder de escolha e funcionalidade" 
em seu celular. E a Nokia tem por meta investir sempre entre 9% e 10% de seu monstruoso 
faturamento - € 41 bilhões em 2006 - em pesquisa e desenvolvimento. A empresa tem 800 
milhões de clientes portando seus modelos no mundo.  
 



A Nokia já vendeu 15 milhões de aparelhos com GPS. O próximo lançamento (N6110) foi 
desenhado especificamente para servir de navegador e vai trazer mapas de países, ruas de 
tráfego e guias de viagem. "Ninguém mais vai se perder", brinca. Os telefones mais simples 
conterão câmeras fotográficas e tocadores de música. O executivo da Nokia também 
cumprimentou publicamente a Apple pelo iPhone (o iPod com celular), reafirmando que a 
convergência é efetivamente o que está à nossa frente. 
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