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Exatos 1.586 quilômetros e dois idiomas separam as cidades de Espoo, na Finlândia, e 
Munique, na Alemanha. Mas Simon Beresford-Wylie, presidente da Nokia Siemens, chegou à 
conclusão de que, no fim das contas, a distância entre engenheiros finlandeses e alemães não 
é tão grande assim. 
 
Dez meses após a conturbada estréia da joint venture que uniu os negócios de redes para 
telecomunicações da Nokia e da Siemens, o executivo contabiliza os ganhos e as perdas do 
processo. 
 
Beresford-Wylie aponta o rápido entrosamento das equipes como um ponto positivo. "Os 
alemães são mais formais e no começo ficavam esperando as ordens da chefia, enquanto o 
pessoal da NoMa tem uma cultura anti-hierárquica. Mas percebo que hoje já formam um só 
time." Menos mal, porque o mercado reservava à empresa desafios bem maiores do que os 
imaginados nos escritórios-sede de suas controladoras, Nokia e Siemens, em Espoo e Munique, 
respectivamente. 
 
"Pensávamos que o mercado cresceria mais em 2007 e 2008. Mas há uma competição intensa 
entre os fornecedores", afirma o executivo. Beresford-Wylie deu entrevista ao Valpr na sexta-
feira, num hotel em São Paulo. 
 
Um processo de concentração entre os fabricantes na sequência de uma série de consolidações 
entre operadoras criou grupos gigantes. Alcatel-Lucent é o maior deles, seguida pela Ericsson 
e pela Nokia Siemens. Apesar disso, todos estão enfrentando dificuldades num cenário de 
preços em queda, alto poder de barganha das teles e concorrência de empresas chinesas. Os 
resultados apresentados nos primeiros meses de existência da Nokia Siemens desapontaram 
analistas, causando preocupação com o impacto que poderiam ter em suas controladoras. A 
empresa fechou 2007 com receita de € 13,4 bilhões e prejuízo operacional de € 1,3 bilhão 
(resultado influenciado por fatores não-recorrentes que decorreram da fusão). Os números, 
disponíveis nas demonstrações financeiras da Nokia, contemplam as atividades da joint 
venture a partir de abril e, antes disso, as vendas da unidade infra-estrutura da companhia 
finlandesa, apenas. A Nokia já anunciou que espera uma expansão "muito pequena" no 
mercado de infra-estrutura de telecomunicações neste ano e espera que a Nokia Siemens 
deverá crescer acima da média. 
 
Os percalços da Nokia Siemens começaram antes mesmo de a empresa entrar em operação. A 
estréia, prevista para janeiro do ano passado, acabou acontecendo em abril. Pesou 
decisivamente para o atraso um escândalo de corrupção envolvendo executivos da Siemens na 
Alemanha. A Nokia pediu um tempo para acompanhar as investigações. 
 
Além desse episódio, a Siemens estava às voltas com uma crise de identidade no setor de 
telecomunicações. Ela já havia conseguido se desfazer da deficitária unidade de celulares, mas 
o problema não estava totalmente equacionado sinal disso é que, no mês passado, o grupo 
alemão anunciou uma reestruturação que poderá resultar na venda da área de equipamentos 
de telefonia para o mercado corporativo. 
 
Mas os resultados da Nokia Siemens estão melhorando a cada trimestre, ressalta Beresford-
Wylie. "Temos uma marca conhecida, somos líderes em equipamentos para terceira geração e 
estamos conseguindo capturar as sinergias." 
 
Para driblar o cenário adverso, o executivo aposta no crescente mercado de equipamentos 
para as redes de terceira geração da telefonia móvel (3G), especialmente em países 
emergentes. No Brasil, a Nokia Siemens conseguiu recentemente contratos com Oi, Claro e HM 
para a implantação da infra-estrutura de 3G e a expansão das redes atuais. Outro, campo de 
interesse é o segmento incipiente de serviços de gestão das redes das operadoras de telefonia. 
 



Lidar com essas grandes inovações tecnológicas abre oportunidades tanto quanto desafios 
para os fornecedores, e Beresford-Wylie sabe disso. "O tráfego de dados por meio das redes 
móveis finalmente está acontecendo, mas as operadoras ainda estão se acostumando ao novo 
modelo de negócios que ele traz", observa. 
 
O diferencial da terceira geração é a transmissão de dados em alta velocidade, o que 
possibilita a oferta de conteúdos multímídia. Nesse modelo, costuma fazer mais sentido cobrar 
uma tarifa plana pelo uso ilimitado, e não Um valor para cada serviço acessado pelos clientes, 
como acontece hoje. Porém, fornecedores e operadoras ainda estão aprendendo a capturar 
valor com esses negócios, reconhece o executivo. 
 
Beresford-Wylie assumiu o papel de "globetrotter" para cumprir essa missão. Antes de chegar 
ao Brasil, o executivo já estava na estrada fazia três semanas, numa incessante rotina de 
beija-mão em operadoras de mercados como Cingapura, Indonésia, Reino Unido e Itália. De 
São Paulo, seguiria para Estados Unidos e Canadá. A maratona tem o objetivo de manter e 
conhecer em detalhes a base de 1,4 mil clientes que a Nokia Siemens tem e que Beresford-
Wylie considera um dos ativos mais valiosos da empresa. "Telefonia é um negócio global. Não 
adianta ter clientes concentrados em alguns lugares", diz. 
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