
UM GRANDE
TESTE PARA OPK

Os próximos meses serão críticos para Olli-Pekka Kallasvuo, CEO da Nokia.
Nesta entrevista exclusiva, ele diz o que fará para dar continuidade à maior reinvenção

da companhia finlandesa e reverter dois trimestres de resultados negativos
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lefones celulares em líder também do mercado de ser-
viços digitais. Seria a maior mudança da companhia
desde a sua reinvenção, na década de 90, quando, sob
o comando de Jorma Ollila, deixou para trás o déficit fi-
nanceiro gerado por um portfólio de produtos que ia de
papel higiênico a televisores para se tornar líder do mer-
cado de celulares e uma empresa de US$ 58,8 bilhões.

Mas Kallasvuo também foi pego pela pior crise da
economia global em seis décadas. A Nokia acumula dois tri-
mestres seguidos de resultados negativos. De janeiro a mar-
ço, a empresa faturou 19% menos ante o mesmo período do
ano anterior. Uma queda semelhante foi registrada no fim
de 2008. Mas foi o lucro líquido que levou a maior chibata-
da: caiu 80% entre outubro e dezembro, e outros 90% nos
últimos três meses, estacionando em US$ 160,7 milhões.

Some-se a isso uma perda de participação no mer-
cado de dispositivos móveis, de 39% para 37%, e no lucra-
tivo segmento de smartphones, de 50% para 40% no últi-

mo ano, e o quadro mostra-se complicado. O reflexo dessas
perdas foi sentido no preço das ações da companhia, que
desceu, em março passado, a US$ 8,47, o nível mais bai-
xo da década. Em meados de 2008, elas valiam US$ 30.

Kallasvuo já adotou medidas para conter a hemor-
ragia. Vai cortar US$ 900 milhões em gastos até o próximo
ano. Parou de vender aparelhos, com exceção da linha de
luxo Vertu, no Japão, mercado em recessão avesso a marcas
estrangeiras e no qual detinha apenas 1%. Demitiu 2 mil fun-
cionários ao redor do mundo e criou um programa de saída
voluntária para reduzir em mais mil o contingente de 120 mil
colaboradores. Mas seu plano vai além de cortes de custos.

Em entrevista a Época NEGÓCIOS, a primeira
concedida a um veículo brasileiro, Kallasvuo disse que a
guinada da empresa rumo ao setor de serviços poderá aju-
dar a Nokia a sobreviver à crise - e sair dela fortalecida. "A
questão é redefinir qual o nosso mercado. Temos a chance

té o final do ano passado, a principal preocupa-
ção do finlandês Olli-Pekka Kallasvuo, CEO
da Nokia, era transformar a gigante dos te-



de criar uma nova indústria", disse ele, no amplo e moder-
no escritório da empresa em Miami, nos Estados Unidos.

O anúncio da nova estratégia foi feito em 2007, com o
lançamento do portal Ovi, que oferece jogos para celulares,
compartilhamento de fotos e arquivos, músicas, mapas e lo-
calização por satélite. Há ainda o Comes with Music, paco-
te ilimitado de um ano de downloads de músicas oferecido
junto com smartphones de ponta, e o Messaging, um hub
digital de e-mails que permite acessar dez contas por um só
aparelho. A transformação está exigindo uma nova arqui-
tetura organizacional, habilidades e modelos de negócios.
"O desafio é achar o equilíbrio entre o corte de custos e os
investimentos em algo novo, porque eles não podem parar."

Aos 55 anos, três deles no principal cargo da
Nokia, Kallasvuo chegou à posição ao construir uma tra-
jetória sólida na companhia, onde entrou em 1980, ain-
da no início da carreira. O bom desempenho e a larga
experiência colocaram OPK, como é chamado dentro e
fora da empresa, entre os possíveis sucessores de Ollila.

Com a expectativa de
uma retração de 10% do mer-
cado de dispositivos móveis
em 2009, Kallasvuo tem pela
frente seu primeiro grande
teste. Ele comanda a empresa
com um estilo próprio, calca-
do em pequenas melhorias
diárias ("Não acredito em
revoluções"), no trabalho em
equipe e na busca pela diver-
sidade no quadro de funcio-
nários, para criar o que chama de fricção positiva para inovar.

Uma das suas atuais preocupações é manter o
astral da equipe em alta. Para isso, aposta num conta-
to mais próximo. Recentemente, trocou a sala no último
andar da sede da empresa, em Espoo, na Finlândia, por
um espaço aberto no quarto andar. "Em tempos de cri-
se, líderes têm de estar ainda mais visíveis", diz. Para o
CEO de uma companhia espalhada por cinco continen-
tes, isso significa menos tempo para suas partidas de tê-
nis e golfe e mais dias longe de casa. "Ser global é isso."

A Nokia está inserida em um mercado competitivo, com ciclos

cada vez menores. Recentemente, surgiram novos concor-

rentes, e os antigos ficaram mais fortes. A empresa enfrenta

ainda tempos difíceis, com queda no preço de ações e perda

de participação de mercado. Como o senhor pretende rever-

ter esse quadro? A questão aqui é redefinir qual é o nosso
mercado. Precisamos ser competitivos em aparelhos e em
serviços, mas há uma nova oportunidade ao combinarmos
isso de uma forma diferente. Podemos criar um mercado
ao adicionar localização por satélite e a contextualidade
dessa informação à mobilidade e à internet, o que adiciona
valor a ambas. Se você agrega muitos dados pessoais e de
localização, você pode fazer da internet algo individual.
Estamos falando de l bilhão de internets em vez de uma só.

No final de 2007, a Nokia anunciou que estava adotando uma

nova estratégia e investindo fortemente em serviços. Em

que estágio está essa transformação? E quais os principais

desafios para fazer algo assim? Uma transformação desse

tamanho é muito desafiadora e leva tempo. Mas estamos

avançando rápido. Nos últi-
mos 18 meses, reestrutura-
mos a arquitetura organiza-
cional, que agora tem mais
módulos para fazer uma
plataforma de serviços co-
mum entre todas as áreas e
criar uma experiência para
o consumidor que não fica
devendo nada a ninguém.
A mudança tem sido mui-
to bem aceita na empresa,

porque é uma oportunidade para criar uma nova indús-
tria. É a chance da companhia se renovar, de novo. Mas
mudar exige novas habilidades e modelos de negócios. O
real desafio é que muita transpiração precisa ocorrer. É
preciso gastar muito tempo para achar o equilíbrio certo
entre corte de custos e investimentos, que não podem parar.
Recentemente, anunciamos cortes que também vão criar
espaço para investir no novo. Mas, nos negócios, se não há
desafio, não há oportunidade. São os dois lados da moeda.

Fala-se no mercado que a Nokia fechará até junho um con-

trato para a produção de netbooks, algo que o senhor já

havia mencionado como uma possibilidade. Isso é ver-

dade? E, tendo em mente a transformação em uma compa-
nhia de serviços, faz sentido entrar no já hipercompetitivo
mercado de computadores? Só posso dizer que estamos
avaliando a possibilidade. Mas o que conhecemos hoje
como telefone móvel está se aproximando do computa-
dor pessoal. Quanto aos nossos investimentos em servi-
ços, cada vez mais fazer aparelhos não é suficiente, mas é



necessário. Precisamos investir neles, mas também em
software e aplicações que sejam uma continuidade das
soluções que ofertamos. Usar nossa ótima posição no
mercado, nossa presença global, uma base de mais de l
bilhão de usuários e uma marca forte como fundação de
um novo negócio nos torna um competidor formidável.

Quando a Apple lançou o IPhone, muitos disseram que ela
não seria capaz de ameaçar a Nokia. Mas depois do iPhone
3G, a força da empresa ficou mais clara. A Apple foi subesti-
mada? Acredito que a Apple trouxe muitas coisas inéditas
para a comunicação móvel com um novo tipo de aparelho.
Essa competição é muito bem-vinda. Mas é preciso olhar
o mercado como um todo. Consumidores são diferentes
entre países e entre si mesmos. Nós vendemos para todos
os segmentos de consumidores, em vez de só para um ou
dois. Estamos em todas as faixas de preços, em vez de em
uma só. Essa sempre vai ser a nossa estratégia. Um tama-
nho não serve para todos se você quer ser um líder global.

No que a Nokia precisa melhorar? Em muitas coisas. Po-
demos fazer produtos e serviços melhores, operarmos
de forma mais rápida, sermos mais globalizados. Mas,
para isso, você precisa trabalhar duro diariamente. Ne-
gócios são baseados em melhorias constantes, em pe-
quenos passos. Muda-se um pouco hoje, mais um pouco
amanhã. Você não precisa fazer uma revolução. Não acre-
dito em revolução em negócios. Acredito em evolução.

Recentemente, a empresa demitiu 1,7 mil profissionais.
Como o senhor tomou essa decisão? Uma companhia
deve se adaptar à situação e suas necessidades. Você
olha o mercado e ajusta os custos de acordo com ele. Para
isso, o número de pessoas empregadas precisa mudar.
Não de forma drástica, mas incrementai e contínua,
seja com demissões ou contratações. O interessante é
que as contratações nunca são mencionadas, só as de-
missões. Demitir é uma parte muito desagradável do
trabalho. Você conhece muitas das pessoas. Mas você
precisa fazer o que é necessário para manter a sustenta-
bilidade do seu negócio. Ser CEO não é só glamour. É um
trabalho excitante, mas bem mais duro do que se imagina.

Qual tipo de líder é necessário nos dias de hoje, especial-
mente face à crise mundial? Não acredito em apenas um
tipo de grande líder. Pessoas têm habilidades de liderança
diferentes e precisam usá-las da forma certa. Líderes preci-

sam ser humanos ao gerenciar. É extremamente importan-
te ter muita coragem para fazer a coisa certa. E, algumas ve-
zes, isso não é fácil. É preciso liderar pelo exemplo e, acima
de tudo, ser honesto e leal aos funcionários e clientes. Essas
são as qualidades que me vêm à mente. Mas isso não está
escrito em pedra. São as qualidades que eu gostaria de ter.

Como é gerenciar uma companhia global sem perder contato
com todas as unidades e ter perspectiva geral? Hoje, os mer-
cados são globais. A melhor forma de gerenciar um merca-
do global é ser global na forma como você opera. Ninguém
pode fazer isso sozinho. No caso da Nokia, temos centenas
de milhares de pessoas. Dessa forma, as equipes podem ter
a melhor noção possível do que está acontecendo no merca-
do. A vantagem é que a Nokia é a companhia mais global do
mundo, quando pensamos em nossa presença em diferentes
mercados, na diversidade das pessoas que trabalham na
empresa, dos empreendimentos e dos acionistas, e no fato de
não termos um mercado em casa. Como não podemos dizer
que "é assim que algo é feito em casa", precisamos de flexibi-
lidade e capacidade de adaptação. Isso é uma grande força.

Como são os seus dias como CEO da Nokia? Um dia nor-
mal para mim é viajar. Viajo 200 dias por ano. Traba-
lho de diferentes partes do mundo e em diferentes par-
tes do dia. Isso também se aplica aos meus colegas. Ser
global é isso. Precisamos trabalhar cada vez mais em
um ambiente virtual. Meu escritório é onde o meu e-
mail está. É necessário gerenciar de diferentes formas,
mas também é preciso ter flexibilidade mental para isso.

Como o senhor vê os mercados emergentes e o Brasil den-
tro dessa perspectiva? Os emergentes são muito impor-
tantes para a Nokia, porque queremos estar presentes em
todos os mercados, emergentes ou não. Provavelmente,
temos sido mais ativos nos emergentes do que nossos con-
correntes, porque sempre os vimos como igualmente im-
portantes. E o Brasil destaca-se fortemente. É o oitavo em
vendas. É extremamente dinâmico, se você pensa na com-
petição entre as operadoras e como os concorrentes têm
se movimentado. É um mercado líder de várias formas.

Qual o seu grau de envolvimento com a inovação e seus pro-
cessos na empresa? Inovação não está limitada a um time da
empresa. Por definição, todo funcionário é parte da inovação
em sua respectiva área. Como CEO, tenho de estar envolvido
em mais áreas, mas a inovação é responsabilidade de todos.
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