
Projeto da Nokia-Siemens mira população de baixa renda 
Thaís Costa 
 
A Nokia Siemens, uma das mais importantes fabricantes globais de equipamentos de 
telecomunicações e fornecedora de praticamente todas as operadoras de telefonia celular do 
mundo, ampliou seu foco de negócios e mirou a população de baixa renda dos países em 
desenvolvimento.  
 
A empresa de origem germano-finlandesa criou um modelo de negócio inédito que reúne 
condições de atender aos 20% da população dos pequenos municípios brasileiros, parcela que 
não está incluída entre as obrigações de cobertura das operadoras, conforme definem as 
metas de universalização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), incluindo as do 
edital de terceira geração (3G), que exige que as operadoras levem telefonia celular a 80% da 
população dos municípios mais pobres e distantes.  
 
O projeto "Village Connection", como foi chamado pela Nokia Siemens, contempla justamente 
os 20% da população desses lugarejos que nunca vão ter telefone celular pelas regras da 
Anatel. Ao lado desses moradores de locais mais remotos há também as regiões rurais, até 
hoje sem cobertura de telefonia celular por falta de interesse das operadoras, uma vez que 
não propiciariam retorno financeiro ao investimento necessário.  
 
O "Village Connection" teve recentemente um piloto implantado em Cravolândia, no interior da 
Bahia, depois de ter sido adotado na Índia e na África. "Nosso objetivo foi descer aos níveis 
mais baixos da pirâmide social mundial, permitindo a pessoas que dispõem de renda diária 
média de US$ 3 ter o seu telefone celular e acompanhar o desenvolvimento das 
telecomunicações", afirmou o diretor de relações corporativas da Nokia-Siemens para a 
América Latina, Mário Baumgarten. Ele disse que na Índia o projeto tem dois anos e a média 
de gasto é essa.  
 
Conforme cálculos da empresa, há cerca de 3 milhões de pessoas nessas condições. Ou seja, 
dos 9,9 milhões de brasileiros que habitam parte das áreas urbanas e as zonas rurais -1,4 
milhão está nas cidades e 8,5 milhões nas áreas rurais -, um terço certamente dispõe de US$ 
3 por dia de receita, o que resulta em US$ 3 mensais para gastar com telefone.  
 
Política pública  
 
"A proposta é um exercício de política pública e, efetuado o corte de segurança necessário 
nesse contingente, chega-se a um total de 3 milhões de potenciais clientes, que gerariam uma 
receita não-desprezível de US$ 100 milhões ao ano.  
 
O projeto contempla a tecnologia GSM de segunda geração, por ser esta a mais barata de 
todas as infra-estruturas existentes. Instala-se uma estação radiobase no lugarejo, pode ser 
na torre da igreja, como foi em Cravolândia, na Bahia, ou no alto do morro. O custo de 
implantação deve ser o mínimo, para que a operação possa ser auto-sustentável.  
 
Elege-se um morador-empreendedor, que pode ser o dono da mercearia ou um representante 
da cooperativa agrícola. Esse cidadão será o operador. Vai cuidar da manutenção da estação 
radiobase e vai vender telefones aos interessados, assim como fazer o carregamento dos 
créditos.  
 
O modelo pode ser absorvido pelo governo, e a fabricante já entrou em contato com órgãos 
oficiais para buscar a sua viabilização efetiva. Outra forma seria criar uma camada de 
terceirizados da operadora, já que não existe modelo de negócio rentável o suficiente para 
atrair a companhia celular propriamente dita. "O custo da implantação é 50% mais baixo que 
uma solução normal", afirmou Baumgarten, sem precisar o custo de uma estação radiobase 
GSM. "Na África está dando certo com uma antena no alto de um bambu", disse o executivo 
da fabricante.  
 



A tão-necessária inclusão digital poderá ser possível a partir do projeto "Village Connection", 
pois a terceira geração permite tráfego de dados em alta velocidade e poderá integrar o 
projeto do governo.."Para a Nokia-Siemens é uma questão de responsabilidade social 
corporativa", afirmou Baumgarten.  
 
Houve uma experiência em locais remotos no País a partir de uma carro equipado com a 
antena. São parceiros da Nokia Siemens a Hughes, Oi e Intelsat.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


