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A Nokia divulgou ontem uma nota de cauteloso otimismo sobre o estado do combalido 
mercado de telefonia móvel, dizendo que ele não está mais em queda livre. 
 
A maior fabricante mundial de telefones celulares anunciou uma queda de 90% no lucro líquido 
do primeiro trimestre de 2009, pois os consumidores em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento compraram menos telefones celulares devido à recessão mundial. 
 
O executivo-chefe, Olli-Pekka Kallasvuo, disse ser cedo demais para dizer se a demanda do 
consumidor tinha chegado a seu ponto mais baixo. Entretanto, acrescentou ele: "embora a 
trajetória da demanda do usuário final permaneça incerta, acreditamos que o mercado já não 
está mais caindo de maneira descontrolada".  
 
As ações da Nokia fecharam em alta superior a 9%, em 11,08 euros. A companhia finlandesa 
agradou os investidores ao conservar sua projeção segundo a qual as vendas unitárias de 
celulares por todos os fabricantes cairá 10% em 2009, em comparação com o ano passado. 
Alguns analistas estimam que as vendas unitárias cairão 15%. 
 
A Nokia informou que uma enxurrada de celulares não vendidos e acumulados nos estoques de 
varejistas contribuiu para deprimir suas vendas no primeiro trimestre, mas disse que o 
problema está cedendo. 
 
Kallasvuo ressaltou que a Nokia está melhor posicionada do que alguns concorrentes de menor 
porte para atender a demanda do consumidor por celulares baratos durante o atual período de 
desaquecimento econômico, em parte devido a suas superiores economias de escala. 
 
A Motorola e a Sony Ericsson, que estão anunciando prejuízos, vêm se concentrando na venda 
de celulares com preços entre médios e elevados. A Samsung e a LG estão engajadas na 
concorrência acirrada com a Nokia em mercados emergentes, especialmente na Ásia, e o preço 
médio de venda dos celulares da companhia finlandesa estão caindo sensivelmente. 
 
A Nokia vendeu 93,2 milhões de aparelhos celulares no trimestre até 31 de março, numa 
queda de 19% em comparação com o ano passado. A companhia anunciou uma receita de € 
9,3 bilhões de euros (US$ 12,3 bilhões), numa queda de 27%. O lucro líquido caiu 90% para € 
122 milhões de euros, e o lucro por ação ficou em € 0,03 euro. 
 
Analistas disseram que uma grande nódoa nos resultados da Nokia é um fraco desempenho de 
sua divisão que produz equipamentos para linhas fixas e redes de telefonia móvel. A Nokia 
rebaixou sua projeção para o mercado de infraestrutura de telefonia, dizendo esperar que a 
receita gerada por todos os fabricantes de equipamentos para redes cairá 10% em 2009, em 
comparação com o ano passado. A projeção anterior apontava para um declínio superior a 5%. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
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