
m 2007, o mercado de
telefonia celular atingiu a
marca de 3 bilhões de
usuários no mundo todo. O

próximo bilhão estará concentrado em
países emergentes, como China, índia
e Brasil. Sabendo disso, a Nokia está
procurando inspiração na. cultura e
nos hábitos de quem vive nesses
lugares. Em 2007, montou um estúdio
de design era Bangalore, na índia, E
no fim de fevereiro deste ano, abriu
uma unidade no Rio de Janeiro, em
parceria com a UniverCidade. Na
ocasião, a diretora global de design da
Nokia, na Finlândia, Anna Valtonen,
visitou o Rio de Janeiro e concedeu
entrevista a TELETIME sobre como a
fabricante finlandesa enxerga a
importância do design para o
desenvolvimento de telefones celulares
e até que ponto diferentes culturas
podem influenciar o desenho dos
produtos. E a executiva aproveitou
para mandar um recado aos fabri-
cantes que competem para ver quem
faz o menor ou mais fino celular do
mundo: tamanho não é documento.

TELETIME - A Nokia é a líder mun-
dial do mercado de telefones celula-
res. Esse sucesso, em grande parte, é
atribuído ao lato de seus aparelhos
serem fáceis de usar. Qual é o papel do
design nesse aspecto?

ANNA VALTONEN - A questão é
entender o que realmente as pessoas
precisam. Elas não quererá usar uma
funcionalidade específica, querem resol-
ver seus problemas. Entendendo as
necessidades fundamentais, consegui-
mos criar um design para que o produto
seja o mais fácil possível de usar.

Apesar do sucesso dos telefones da
Nokia, muita gente no Brasil reclama
do design externo dos aparelhos, afir-
mando que não seriam tão atraentes
quanto os modelos de outros fabrican-
tes, como Samsung e Motorola. Como
a sra. recebe esse tipo de crítica e

como avalia o design da Nokia hoje?
Em seu design, a Nokia procura

entender todos os consumidores.
Tentamos criar um portfolio que atenda
às suas mais diversas necessidades.
Então, acho que é preciso lembrar disso
quando se olha o nosso produto. Às
vezes, o que parece ideal para você não
é para outra pessoa. A moda corno ins-
piração é algo muito importante e repre-
sentativo em alguns dos nossos produ-
tos. Mas não é algo que tentamos incluir
em todos os nossos modelos.

Tenho a sensação de que a Nokia dá
mais atenção ao design interno, das
aplicações que vêm no telefone, do que
ao design externo. A sra. concorda?

Não são coisas separadas. A usabili-
dade do produto também está no design
externo. Acho que a facilidade de uso
tem que estar em todos os produtos.
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Mas o design externo ó diferente de
acordo com o tipo do produto e seu
público alvo. Essa talvez seja a razão
para que em certas categorias de apare-
lhos a forma seja mais relevante enquan-
to em outros o design é mais clássico,
mais tradicional. Porém, todos celulares
precisam ser fáceis de usar. Enquanto
as preferências de design podem variar,
a facilidade de uso é algo que é igual
para a maioria das pessoas. Claro que
há diferenças regionais. Há gente que lê
da direita para esquerda, e gente que lê
da esquerda para a direita, mas, a gros-
so modo, no que concerne a usabilidade
de um produto, as pessoas são muito
parecidas no mundo todo.

Onde a Nokia busca inspiração
para o design de seus celulares?

Acho que você pode encontrar inspi-
ração em qualquer lugar, a qualquer
hora. É algo que os designers fazem
quase naturalmente. Eles buscam inspi-
ração onde quer que estejam. E esse é um
dos motivos para termos criado esses
estúdios de design em outros países. É
para propiciar um novo e criativo ambien-
te para nossos designers, onde eles pos-
sam procurar inspiração e mesmo viver.

A Nokia cria telefones para serem
vendidos no mundo inteiro, mas as pre-
ferências de design variam de pais para
país. Como a empresa lida com isso?

A questão 6 sempre buscar um equilí-
brio entre o local e o global. Às vezes, uma
preferência regional pode afetar os produ-
tos globalmente. Língua, é algo muito
local. Mas a comunicação não é feita ape-
nas de palavras. No Brasil, falamos muito
com as mãos. Como podemos traduzir a
linguagem gestual? Como podemos criar
produtos que sejam mais "humanos" na
forma como interagem com a gente?

Pode dar exemplos de como a
observação local influenciou o design
de produtos da Nokia?

Há muitos exemplos práticos. Na
índia, percebemos que as pessoas usam
muito a internet no celular quando estão
paradas no trânsito, no sinal vermelho.
O tráfego lá é muito intenso. É um uso
durante períodos muito curtos de tempo.
Tem que ser possível ver e entender o
conteúdo buscado naquele breve perío-
do, ao mesmo tempo em que outros
motoristas buzinam do seu lado. Na
América Latina, percebemos a impor-



tância da família. Em outras culturas há
uma individualidade mais exacerbada.
Aqui na América Latina parece que as
pessoas realmente se importam urnas
com as outras. Como respondemos a
isso no design? Como criamos produtos
que ajudem a "conectar as pessoas",
como diz nosso slogan? Aproximar as
pessoas e tornar sua interação mais
fácil? Algumas dessas características
aparentemente regionais na verdade
têm uma importância global. O que
acontece é que às vezes elas são mais
visíveis em determinadas culturas.

Em sua opinião, como a cultura
brasileira especificamente poderá
influenciar o design da Nokia no futu-
ro, a partir da criação desse estúdio
no Rio de Janeiro?

Estamos apenas começando o estú-
dio de design no Rio. Acho que uma
das características da cidade é a mistu-
ra de várias culturas. É um lugar rico
em suas heranças culturais. É interes-
sante ver como isso tudo se junta em
um patchwork. Isso é o que há de mais
original aqui.

Como a \okia segmenta os diver-
sos tipos de celulares? Tem design
mais voltado para jovens? Ou mais
voltado para usuários corporativos?

A segmentação é pelo uso que se faz
do celular, e não por características
demográficas dos usuários. Temos a
linha Achieve, que significa alcançar as
coisas, conseguir realizar as coisas rapi-
damente. Ternos a categoria Connect,
onde o mais importante é estar conecta-
do. Tem a Explore, cuja função é explo-
rar o mundo ao seu redor e comparti-
lhar essa experiência. E a categoria Live
é para enfatizar a forma como você vive.
No Live temos produtos de mais estilo.
É uma segmentação em cima do que as
pessoas querem fazer, e não pela sua
idade ou gênero.

A Nokia sempre trabalhou mais
com modelos em forma de barra, os
chamados candy bars. Só recentemen-
te retomou novos modelos clamshell
(com llip) em seu portfolio. Por quê?

É um desenvolvimento natural. É
como olhar as tendências. Algumas são
efêmeras, ligadas a modismos, e pas-
sam rapidamente. Outras são tendên-
cias culturais e sociais que levam mais
tempo para serem desenvolvidas. O
fator "forma" evolui de maneira muito

feito com material reciclável. Você pode
não apenas descobrir novos materiais,
como descobrir novas funcionalidades
a partir de um novo material que nin-
guém pensou antes para telefones celu-
lares. Historicamente, já testamos mui-
tas coisas. Parte da atração por uni
telefone celular está em como nos sen-
timos quando o tocamos.

Alguns anos atrás, havia a tendên-
cia de se criar celulares menores e
mais ÍInos. A Motorola fez muito
sucesso com o V3, por exemplo, por
ser um celular muito fino. A Nokia,
entretanto, preferiu não seguir essa
tendência e continuou sendo a líder
do mercado. Por quê?

Dizer que um prédio é o maior do
mundo é uma forma de chamar a aten-
ção para ele. Mas talvez o maior prédio
do mundo não seja o melhor lugar para

rápida. Sc compararmos com carros:
cinco anos atrás os carros tinham for-
mas mais arredondadas. Recentemente,
tornaram-se mais retos. Temos que
entender como as preferências mudam.

Hoje existem basicamente três
tipos de celulares: clamshelL candy
bar e slider. Acredita no surgimento
de um quarto tipo? Como ele seria?

Claro que acredito! Sou uma desig-
ner: sempre acho que podem surgir
novos formatos! Já temos hoje outros
formatos. Como designer, estou sempre
procurando a próxima grande novida-
de. Por exemplo, estamos estudando
agora o conceito de celulares para
serem vestidos, como assessórios. Há
muitas pessoas que, tal como os desig-
ners, gostam de provar soluções novas.
E talvez haja outras pessoas que prefi-
ram formatos mais clássicos, versões
mais "tradicionais". Nenhuma delas
está certa ou errada.

E o que acha do uso de novos
materiais na fabricação de celulares?

Acho que é uma área importante e
trabalhamos muito nela. Um bom
exemplo é o conceito do celular rema-
de, que apresentamos algumas sema-
nas atrás no Mobile World Congress,
em Barcelona. Será um celular todo

se morar. A questão é criar uma solução
que seja ideal para o consumidor, em
vez de simplesmente tentar criar um
produto que seja o menor possível, o
que não significa absolutamente nada. É
uma filosofia completamente diferente.

Hoje há 3 bilhões de telefones celu-
lares em serviço no mundo. Mas há 6
bilhões de pessoas vivendo na Terra.
Como será o design do telefone para o
próximo bilhão de usuários? Será algo
mais simples para que seja mais bara-
to e se enquadre no poder aquisitivo
desses consumidores?

Embora esse novo bilhão de usuá-
rios tenha menos dinheiro, eles espe-
ram o mesmo nível de qualidade no
produto. Eles têm os mesmos sonhos.
Temos que entender esses sonhos. Para
muitas pessoas o telefone celular é uma
forma de ter uma vida nova, de ganhar
a vida. Se você não tem um endereço
permanente, mas tem um telefone celu-
lar, você se torna acessível. Você podo
ganhar a vida mais facilmente. É uma
necessidade fundamental. Não pode-
mos subestimar essas pessoas. É
importante desenvolver design para
eles. É pr>r isso que estudamos pessoas
que não têm celular ainda. Entender
esse próximo bilhão de usuários é
muito importante.
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