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Estratégia de defesa
Maior fabricantes de handsets do mundo, Nokia se volta para a área de música
digital, mobile payment, navegação, e-mail e agora ataca com smartphones e
netbooks. Tudo para preservar seu espaço, cada vez mais atacado.

N
os últimos anos, a liderança
da Nokia no mercado de
handsets começou a ser
ameaçada por concorrentes
fortes e por mudanças de

conceitos na oferta de serviços. A empre-
sa finlandesa ainda detém cerca de 40%
do market share mundial, mas mudan-
ças estratégicas mostram que ela não
consegue mais se manter apenas na sua
zona de conforto. A ascensão da Nokia se
deu com o mercado de telefones de gama
baixa, no final dos anos 90. Mas a con-
corrência mais agressiva se dá agora na
área de smartphones, justamente aquela
que cresce mais rapidamente e que tem
as melhores margens de lucro. Além
disso, a convergência dos handsets com
os serviços de valor adicionado também
colocou pressão sobre a empresa.

A resposta da gigante finlandesa é a
seguinte: focar em serviços de valor adi-
cionado (SVAs), mas sem deixar de lado
o desenvolvimento de smartphones,
Internet tablets e agora, também, net-
books. "Estamos construindo uma nova
Nokia pedaço a pedaço. Com novos com-
petidores surgindo e com a crise econô-
mica, essa mudança não é mais opcional.
Não há como voltar atrás", disse o CEO
da companhia, Olli-Pekka Kallasvuo, a
respeito da estratégia de focar em servi-
ços. A mensagem foi transmitida durante
o Nokia World, no começo de setembro,
em Stuttgart, na Alemanha, diante de
uma platéia composta por centenas de
jornalistas e clientes do mundo inteiro.

O reposicionamento da Nokia, focan-
do mais em serviços, permite, em tese,
que a fabricante finlandesa cubra
todos os flancos em que vem per-
dendo espaço para concorren-
tes, abarcando desde música
dig|tal (ponto forte de concor-
rentes como a Apple) a e-mail no
celular (foco da RIM), passando por
soluções de mobile payment, navegação
e lojas de aplicativos (onde todo o mundo
está entrando). A seu favor, a empresa
tem nas mãos um ativo importante: 1,1

bilhão de consumidores ao
redor do mundo que hoje usam
seus celulares. "Temos a opor-
tunidade de botar serviços nas
mãos de muita gente. É um
jogo de escala. Nós temos esca-
la e entendemos os consumi-
dores", aposta Kallasvuo. "Não
queremos ser apenas o maior
fabricante de celulares do

"QUEREMOS TER A MAIOR PLATAFORMA DE
ENTREGA DE SERVIÇOS MÓVEIS DO MUNDO"

Olli-Pekka Kallasvuo, da Nokia

mundo. Queremos ter a maior platafor-
ma de entrega de serviços móveis do
mundo", completou.

O pontapé inicial começou quatro
anos atrás, no Nokia World de 2005,
em Barcelona, quando a Nokia comuni-
cou a guinada estratégica em direção a
serviços e anunciou a criação da marca
Ovi. Um dos primeiros serviços criados
pela empresa foi o Nokia Maps, voltado
para navegação. Para tanto, adquiriu
em 2007 a Navteq e começou a embar-
car GPS em vários de seus smartpho-
nes. A última novidade nessa área é a
mescla de localização com redes
sociais, o que a Nokia apelidou
de SoLo (Social Location). Em
uma parceria entre Nokia e
Facebook, que terá um
client embutido no N97, os

usuários poderão agregar a
informação sobre sua locali-
zação quando postarem no
serviço através do celular.

Talvez a iniciativa mais em
evidência da Nokia em SVAs
seja sua loja de aplicativos, a
OVI Store. Lançada inicial-
mente nos EUA e na Europa,
ela disponibiliza softwares fei-
tos para Symbian por desen-
volvedores do mundo inteiro.
Para usuários brasileiros por
enquanto há apenas títulos
gratuitos. Uma das reclama-
ções é que a variedade da OVI
Store é pequena, se compara-

da com o iTunes, da Apple. Vanjoki reco-
nhece o problema, mas acredita que pela
velocidade de crescimento a OVI Store
superará todas as outras lojas. Para aju-
dar na criação de aplicativos para
Symbian, além de abrir o sistema, a
Nokia lançou um novo software develop-
ment kit (SDK), que inclui APIs para
aplicativos com mapas e navegação. No
Brasil, a empresa enfrenta um processo
movido pela agregadora de conteúdo
Ouvi, que pretende impedir o uso da
marca Ovi no País, por considerá-la
muito semelhante à sua, o que mostra O
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que essa estratégia deve enfrentar com-
plicadores pontuais.

Quanto ao serviço de e-mail no celu-
lar, onde o Blackberry dita as regras, a
Nokia criou três ofertas para públicos
distintos. Para o mercado corporativo, a
empresa oferece uma solução de inte-
gração com servidores empresariais de
e-mail. Para o usuário final que já pos-
sui uma conta de correio eletrônico, a
companhia criou o Nokia Messaging.
Trata-se de um serviço de push e-mail
com fácil configuração no celular. Além
disso, o Nokia Messaging compacta os
e-mails, reduzindo o custo com tráfego
de dados. Por fim, para países emergen-
tes onde muitas pessoas possuem celu-
lares Nokia mas não têm contas de
e-mail, a companhia lançou no primeiro
trimestre o OVI Mail. Trata-se de uma
conta de correio eletrônico acessível
pelo celular Nokia. Em seis meses a
operadora acumulou 1,2 milhão de usu-
ários. O serviço está disponível em cem
modelos de celulares, em 180 países e
em 20 línguas diferentes.

Redes sociais e softwares de mensa-
gens instantâneas (IMs) também fazem
parte da estratégia da Nokia. Além de
oferecer clients de alguns dos mais popu-
lares serviços do gênero em seus celula-
res, a empresa criou o OVI Chat, para
pessoas que não utilizam nenhum outro
IM. A dúvida é se essas iniciativas não
vieram tarde demais.

Na venda de música digital, a Nokia
decidiu lançar um novo modelo de
negócios, diferente do modelo do iTu-
nes. A opção da empresa finlandesa foi
adotar um sistema de "música como um
serviço". O cliente paga uma licença
anual e tem direito a baixar um número
ilimitado de músicas para seu celular ou
PC. O serviço, chamado de Nokia Comes
With Music, está atrelado a alguns
modelos específicos da fabricante, tendo
sido lançado ano passado com o Nokia
5800. Hoje está disponível em dez paí-
ses e 12 celulares diferentes. O portfóüo
tem mais de 6 milhões de faixas e cresce
rapidamente. "Esse serviço está geran-
do uma mudança no perfil de uso. Em
vez de baixar música a música, o usuá-
rio está baixando discos inteiros", conta
Liz, Schimel, vice-presidente de música
da Nokia. O vice-presidente de merca-
dos da Nokia, Anssi
Vanjoki, não perde a opor-
tunidade de comparar com
o iTunes da Apple: "Se eu
fosse baixar os top 100

álbuns do Reino Unido no iTunes gasta-
ria 934 euros. No Nokia Comes With
Music está tudo incluído. É ilimitado".
Em todos os países em que foi lançado
até agora, o serviço está sendo oferecido
com a primeira anuidade grátis. O valor
da licença anual que passará a ser
cobrada ainda não foi definido. No
Brasil, onde foi lançado no fim de junho,
o Nokia Comes With Music vem regis-
trando 150 mil downloads por dia.

O caçula no portfólio de SVAs da com-
panhia é o Nokia Money, anunciado em
agosto. Ainda há poucos detalhes de
como irá funcionar, mas basicamente
sabe-se que será um serviço de transa-
ções bancárias e financeiras no celular
com foco especialmente em países emer-
gentes, com o objetivo de aumentar a
bancarização da população. Novamente,
tal como fez na área de navegação, a
Nokia apoiou sua estratégia com a com-
pra de uma empresa especializada no
ramo, neste caso a Obopay. "Há quatro
bilhões de pessoas com celulares no
mundo, mas apenas um bilhão com con-
tas correntes", afirmou Carol, Realini,
CEO da Obopay.

Operadoras
Ao contrário do que se poderia imagi-

nar, a Nokia não pretende enfrentar as
operadoras como adversárias no merca-
do de SVAs. Em vez disso, a fabricante
tem se esforçado para fechar parcerias
com elas e dividir receita. A
Nokia sabe que a ajuda das
operadoras é fundamental
para o billing desses serviços.

Enquanto lojas de aplicati-
vos de outros fabricantes ofe-
recem apenas compra via car-

tão de crédito, a OVI Store buscou par-
ceria com 27 operadoras em oito países
para a cobrança direta na fatura telefô-
nica ou no crédito pré-pago. O acordo
mais recente foi com o grupo América
Móvil. "Apenas 20% das pessoas na
América Latina têm cartão de crédito",
destacou Marco Quatorze, diretor de
SVA do grupo mexicano.

No Nokia Messaging, embora o ser-
viço esteja disponível de graça e inde-
pendentemente de operadoras móveis,
a proposta da fabricante é que as teles
o vendam por um preço fixo mensal, na
faixa de US$ 2,5 ao mês. Isso incluiria
um volume ilimitado de mensagens por
mês e sairia mais barato para o usuário
do que se ele pagar pelo tráfego de
dados. Vinte operadoras já aderiram,
incluindo Vodafone, Telefônica e
América Móvil.

E vale lembrar que na maioria des-
ses serviços criados pela Nokia as ope-
radoras ganham com o tráfego de
dados, mesmo quando não há uma
parceria formada. No caso do Nokia
Comes With Music, cerca de um terço
dos downloads são feitos via rede celu-
lar e não pelo computador.

Terminais
Embora o foco seja grande em SVAs,

a maior parte da receita da Nokia ainda
advém de terminais. Na área de smar-
tphones, a Nokia sentiu um baque quan-

do a Apple lançou o iPhone.
Pela primeira vez a empresa
finlandesa era destronada do
posto de fabricante de celula-
res com a mais amigável
interface para o usuário final.
"A Apple é o nosso grande
desafiante", reconheceu
Vanjoki. Além disso, o iPhone
mostrou que o caminho para
os smartphones eram as telas
sensíveis ao toque. A Nokia,
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que até então não tinha nenhum celular
touch screen, teve que dar o braço a
torcer e seguir também nessa direção,
mesmo que ainda não tenha conseguido,
chegar a uma tecnologia tão funcional
como a da Apple.

Além do iPhone, o outro forte con-
corrente da Nokia em smartphones é a
RIM. A fabricante canadense tem um
market share valioso no mercado cor-
porativo e vem se esforçando para
conquistar também uma fatia dos usu-
ários finais. Como se não bastasse,
vários players tradicionais do mercado
de computadores e laptops decidiram
produzir smartphones, como HP, Dell e
Acer. Quanto a estes, Vanjoki demons-
tra não ter grande preocupação. "A
maioria é montadora de peças. Nós
somos uma companhia de software. E
esse é um jogo de software, não de har-
dware", respondeu.

Apesar do excesso de competidores,
a Nokia garante que tem a liderança
também no mercado de smartphones.
"Temos uma participação de 45% no
mercado de smartphones. É mais do
que a nossa participação em telefones
móveis em geral", afirmou Vanjoki. "No
último trimestre, vendemos mais smar-
tphones que Apple e RIM juntas",
informou o vice-presidente res-
ponsável pelos modelos da
NSeries, José Luis Martinez.
Embora iPhone e Blackberry
estejam entre as marcas mais
lembradas pelos consumidores
quando se pensa em um smartphone, a
verdade é que o N95 foi o verdadeiro
campeão de vendas no ano passado
nesse segmento. E seu substituto, o
N97, está chegando perto de 2 milhões
de unidades comercializadas em poucos
meses após seu lançamento. Entre
novembro de 2008 e agosto de 2009, o
N97 e o 5800 juntos venderam 10
milhões de unidades, sendo metade
disso só nos últimos três meses. "O N97
está vendendo mais rapidamente que o
N95", disse o CEO da Nokia.

A empresa aproveitou o evento em
Stuttgart para anunciar três novos
smartphones com touch screen, mas
não foi anunciado nenhum modelo de
gama baixa.

Em vez de apenas se defender con-
tra a entrada de novos concorrentes no
segmento de smartphones, a Nokia
está disposta também a atacar. A
empresa decidiu expandir seu portfólio
na direção de computadores móveis e
apresentou seu primeiro netbook, o

Nokia Booklet 3G. A empresa promete
um computador capaz de permanecer
ligado por até 12 horas. O produto vai
demorar ainda para chegar ao Brasil: a
expectativa é de lançamento apenas
em meados de 2010, embora as opera-

A NOKIA EXPANDIU SEU PORTFÓLIO NA
DIREÇÃO DE COMPUTADORES MÓVEIS E
APRESENTOU SEU PRIMEIRO NETBOOK

doras nacionais quisessem tê-lo já para
o Natal deste ano.

A Nokia não se mostra, contudo, ple-
namente decidida a entrar na fabricação
de PCs. "Quem fabrica PC não ganha
dinheiro", disse Vanjoki. Kallasvuo, por
sua vez, deixou claro: "A Nokia pretende
trabalhar com três categorias: celulares,
smartphones e computadores móveis".
Esta última inclui não apenas os net-
books, mas também os Internet tablets.

Quanto a WiMAX, a desistência de
fabricar aparelhos com essa tecnolo-

gia pode não ter sido definitiva, mas
apenas provisória. "Se esse mercado
começar a crescer, estaremos prontos
para voltar a fabricar rapidamente",
disse Vanjoki.

No que concerne aos sistemas ope-
racionais, a Nokia optou por atacar em
várias frentes. Além do Symbian e do
Maemo, usa também o Windows 7, no
caso do netbook. A estratégia da com-
panhia é levar o Symbian para as
gamas média e baixa e tornar o Maemo
o sistema operacional da gama alta de
smartphones. Outro ponto importante
na estratégia da Nokia é sua postura a
favor de sistemas abertos. O Maemo já
nasceu aberto, por ser Linux. E o
Symbian está em processo de abertu-
ra. "Isso cria oportunidades e traz
inovação mais rapidamente", justifi-
cou Kallasvuo.
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