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Quem entra na principal loja da Telefónica em Madri depara-se imediatamente com o logotipo 
da Nokia estampado em um painel que ocupa toda a parede em frente à entrada.   
 
Quase todos os vendedores têm, pendurado no pescoço, um exemplar do N96 aparelho top de 
linha da companhia finlandesa, lançado em agosto. Televisores espalhados pelo local também 
exibem informações sobre o produto, que custa a partir de 309 euros na principal operadora 
da Espanha.   
 
Esse tipo de ação exemplifica algumas táticas da Nokia para garantir espaço num segmento de 
mercado muito bem explorado pela Apple, com o iPhone: o dos aparelhos multimídia.   
 
A companhia parece disposta a reforçar o apelo de sua tradicional marca para seduzir 
consumidores exigentes. A Nokia tem um histórico bem-sucedido nesse aspecto, mas sabe que 
precisa ir além para não ser suplantada por nomes como Google e a própria Apple, que se 
tornaram símbolos da tecnologia onipresente e fácil de usar. Não por acaso, a Nokia tem a 
meta de se tornar a marca mais valiosa do mundo nos próximos anos.   
 
A empresa também tem se empenhado em colocar novidades no mercado. O modelo N96 que 
tem acesso à internet, 16 gigabytes de memória interna, sistema de localização por satélite 
(GPS) e câmera fotográfica de 5 megapixels foi lançado em agosto. Neste mês, a Nokia já 
começa a vender o modelo 5800, o primeiro de seus aparelhos com tela sensível ao toque, 
característica que ajudou a construir a fama do iPhone.   
 
O tripé que sustenta a estratégia da empresa é completado pela oferta de conteúdo. A Nokia 
tem investido para equipar seus celulares com serviços de mapas, arquivos de músicas e 
programas que permitem sincronizar conteúdos do aparelho para o computador e vice-versa.   
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