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Depois de perder espaço para o iPhone e o Blackberry no mundo, a finlandesa Nokia 
lança um smartphone voltado para a classe Cno Brasil, ele vem até com internet de 
graça 
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Narcizo, da Nokia: a participação no mercado brasileiro caiu nos últimos cinco anos 
 
Na manhã do dia 5 de junho, centenas de jovens se acotovelaram em frente ao shopping Plaza 
Senayan, localizado na região central de Jacarta, capital da Indonésia. Era lá que acontecia o 
lançamento de um novo modelo de smartphone, um tipo de celular com acesso à internet, 
email e conexão com redes sociais, como Twitter e Facebook. O objeto de desejo em questão 
não era o badalado iPhone, da Apple, mas o singelo C3, lançado pela finlandesa Nokia por 
apenas 97 dólares. A cena de disputa pelo telefone popular é esperada em outras dezenas de 
cidades na Hungria e em Portugal nas próximas semanas. No Brasil, a previsão é que o C3 
chegue às lojas em meados de agosto a um preço que pode variar de zero a 399 reais, 
dependendo do plano e da operadora escolhida. "O C3 é o primeiro smartphone 
verdadeiramente de massa no mundo", diz Almir Narcizo, presidente da subsidiária brasileira 
da Nokia. "Nenhum outro fabricante conseguiu lançar algo semelhante a preços tão 
competitivos. Queremos ser os líderes entre os emergentes." 
 
Por trás da estratégia da Nokia há um problema e dos grandes. Embora continue a ser a líder 
mundial na fabricação de celulares, com participação de mercado de 38%, a empresa tem 
perdido espaço no lucrativo segmento de smartphones, que rende margens quase 100% 
maiores que os aparelhos comuns. Entre 2008 e 2009, a fatia da Nokia diminuiu de 40% para 
38,9% do mercado. Ok. É pouco mais que 1 ponto percentual, mas foi o suficiente para 
disparar o sinal de alerta numa companhia que, nos últimos anos, só sabia o que era 
crescimento. Foi então que Steve Jobs apareceu com seu iPhone, cuja participação passou de 
9% para 14,4%. No mesmo período de apenas um ano, a fatia da canadense Research In 
Motion, fabricante do BlackBerry, subiu de 15,6% para 20%, segundo dados da consultoria 
IDC. O mau desempenho nesse setoraliado à crise internacional e ao atraso no lançamento de 



seus dois smartphones que concorreriam com o iPhone fez com que a Nokia registrasse uma 
queda de 19% no faturamento em 2009, para 41 bilhões de euros. Com exceção da China, a 
empresa perdeu mercado em todos os 150 países onde está presente no Brasil, a receita 
diminuiu 46%, para pouco mais de 1,9 bilhão de dólares, segundo estimativas de MELHORES E 
MAIORES, e fez com que a Nokia caísse da 65a para a 120a posição no ranking. "A emergente 
classe C, que conta com um contingente de 2,5 bilhões de pessoas no mundo, é o caminho 
mais rápido para a Nokia recuperar o tempo perdido", diz Álvaro Leal, analista sênior da 
consultoria brasileira IT Data, especializada em tecnologia. 
 
A preferida dos pobres 
 
Os smartphones da Nokia só conseguiram conquistar participação de mercado relevante nos 
países emergentes. No Primeiro Mundo, o líder é o iPhone, da Apple: 
 

 

 
Para desenvolver um smartphone que tivesse apelo para as massas, a Nokia lançou mão de 
soluções pouco convencionais. A primeira foi incluir no aparelho um sistema Wi-Fi, que permite 
navegar na internet em locais públicos, como lanchonetes e bibliotecas, sem que o usuário 
precise pagar por um plano de dados das operadoras. Outra tática é vender o cartão de 
memória separadamente, como acontece na Indonésia, dando ao cliente a opção de comprar o 
cartão onde bem entender (normalmente em lugares mais baratos que as lojas autorizadas). 
Além disso, o C3 estará disponível em três cores: dourado, azul-marinho e pink. A parte mais 
delicada dessa equação, no entanto, é o preço do serviço que será oferecido com o aparelho. 
No Brasil, a Nokia vem negociando com as quatro grandes operadoras de celular para baratear 
os planos de acesso à internet. Segundo EXAME apurou, o processo está mais adiantado com a 
Claro, do bilionário mexicano Carlos Slim. A empresa pretende oferecer o primeiro mês de 
acesso gratuitamente, além de planos a partir de 10 reais (procurada por EXAME, a Claro não 
confirma a informação). "Nos países em desenvolvimento, o preço do serviço ainda é um fator 
decisivo na compra, muito mais que o design do aparelho", diz Rod Enderle, presidente da 
consultoria americana Enderle Group, especializada em tecnologia. 
 
Concorrência 
 
Ao investir nos mercados emergentes, a Nokia tenta preservar a hegemonia que lhe resta 
nesses países. No Brasil, por exemplo, a fabricante finlandesa vem sentindo o avanço das 
concorrentes coreanas LG e Samsung. Segundo dados de consultorias especializadas, em 2006 
a Nokia liderava o mercado com 38,3% de participação. Em 2009, mesmo mantendo a 
primeira posição, sua fatia caiu para 32,6%. Para seus executivos, a saída para estancar a 
queda pode estar justamente nos aparelhos com acesso à banda larga móvel. Um 



levantamento recente realizado pela chinesa Huawei, segunda maior fabricante de 
equipamentos de telecomunicações do mundo, mostra que pela primeira vez os acessos à 
banda larga móvel no Brasil superaram os da fixa no primeiro trimestre deste ano. Foram 11,9 
milhões de acessos móveis, ante 11,8 milhões de fixos desse total, 73% vieram do uso de 
smartphones. "Vamos dedicar uma de nossas linhas em Manaus apenas para produzir o C3", 
diz Narcizo. 
 
Com o C3, a Nokia espera apagar da memória dos consumidores seus dois últimos 
lançamentos. O smartphone N97, lançado em junho do ano passado, chegou às lojas com 
falhas graves no software. Tarefas como abrir um simples programa poderiam levar até 1 
minuto, uma eternidade para os usuários de internet. Em um mês foram vendidas pouco mais 
de 500 000 unidades do aparelho uma fração dos quase 4 milhões de iPhones comercializados 
no mesmo período. Seu sucessor, o modelo N900, tido pela Nokia como o maior trunfo contra 
a Apple (os executivos da empresa referiam-se ao aparelho como iPhone killer, ou "assassino 
de iPhone"), chegou ao mercado com um mês de atraso, no final de 2009, e não foi 
exatamente um sucesso. O N900 foi bombardeado em blogs especializados e em redes sociais, 
sobretudo pelo preço considerado excessivamente alto cerca de 650 dólares, e nas primeiras 
cinco semanas vendeu apenas 100 000 unidades. O episódio fez com que a empresa adiasse 
em três meses o lançamento de seu mais recente smartphone, o N8, para o terceiro trimestre 
deste ano e revisse para baixo as margens de lucro para 2010, de 12% para 11%. "A Nokia 
precisa desesperadamente encontrar uma solução", diz Laura DiDio, da consultoria americana 
ITIC. Nesse sentido, os mercados emergentes vêm bem a calhar. 
 
Fonte: Exame Especial: Melhores e Maiores, jul. 2010. Disponível em: 
<http://portalexame.abril.com.br>. Acesso em: 5 ago. 2010. 
 


