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Com foco na liderança em desempenho ambiental na área de telefonia móvel, a Nokia tem 
transformado, há mais de uma década, seus produtos e processos. A utilização de embalagens 
menores reduziu o volume de materiais em até 54%. Segundo Jô Elias, diretora de 
comunicação da Nokia, a remodelagem gerou uma reação em cadeia que terminou em redução 
de gastos. "Diminuindo as embalagens, o espaço ocupado nos caminhões de transporte 
também foi menor, diminuindo assim o número de veículos necessários. Tivemos um efeito 
dominó de redução de impacto ao meio ambiente", diz. A empresa garante que a economia 
chegou também ao bolso do consumidor. Segundo Jô, até o final de 2007, a proposta de 
redução de embalagens havia levado a uma economia, para a empresa, de € 100 milhões, em 
todo o mundo. Na parte dos aparelhos, ela explica que a energia consumida quando o celular 
fica ligado à tomada depois de carregado também teve retração de 90% nos últimos nove 
anos. De acordo com a diretora da empresa, 85% dos aparelhos e acessórios pode ser 
reciclado. Além disso, o PVC e compostos como bromo e chumbo foram removidos da linha de 
produção. Jô afirma que a empresa não pretende ter apenas um produto isolado como 
estratégia mercadológica, mas ser referência no setor como empresa sustentável em todas 
suas esferas. "Durante o processo de contratação, o fornecedor é analisado, por quesitos de 
meio ambiente e também social. Não adianta ter a sustentabilidade como um produto de 
marketing. O CEO da empresa tem tratado muito do assunto em seus discursos e eu acredito 
que, adotando práticas sustentáveis no dia a dia, o líder consegue que sua equipe realmente 
faça parte da proposta", afirma Jô. A empresa reciclou, até 2008, na América Latina, 500 mil 
celulares. 
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