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1.Dois terços dos 4,6 bi-
lhões de usuários de
telefones celulares vi-
vem em mercados emer-

gentes, onde a Nokia é líder,
com participação de 34%

2.Embora a indústria se
concentre nos merca-
dos mais lucrativos,
77% dos telefones

vendidos no terceiro trimestre
foram modelos mais simples.

3. Só 7% da população
da Índia têm acesso à
internet e 29% dos
nigerianos têm celu-

lar, o que evidencia o potencial
de crescimento nesses países

4.Vendendo dados im-
portantes a um custo
relativamente baixo,
a Nokia une, ao mes-

mo tempo, objetivos comer-
ciais e humanitários

5.Ao criar a tradição de
compra desses servi-
ços, a empresa atrai a
próxima geração de

usuários com perspectiva de
ascensão social

CINCO RAZÕES PARA...

Nokia amplia
expansão nos
países mais pobres
Empresa investe na oferta de serviços de informações por celular
para moradores de países como Nigéria, Índia, China e Indonésia

MARY T. MCDOWELL
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVA DA
NOKIA PARA CELULARES
“Este não é apenas um negócio
excelente, também é um bem
para a comunidade.”

WALLY SWAIN
ANALISTA DO YANKEE GROUP
“Para a Nokia, o Ovi Life Tools cria
uma enorme lealdade à marca.”

A aposta nos
países pobres

Kevin J. O’Brien
THE NEW YORK TIMES

Numa madrugada de domingo,
centenas de produtores rurais
perto de Jhansi, um distrito agrí-
cola na região central da Índia,
receberam uma mensagem de
texto sucinta, mas muito impor-
tante em seus celulares. Ela dizia
que o preço médio de 100 quilos
de tomates no atacado era 600
rupias (US$ 13,26).

Em um país em que apenas 7%
da população tem acesso à inter-
net, estas informações sobre o
mercado em tempo real são tão
valiosas que os produtores estão
dispostos a pagar US$ 1,35 ao mês
por elas. O aspecto inusitado do
serviço é a companhia que o ofe-
rece:aNokia, fabricantefinlande-
sa de celulares que, ao contrário
das concorrentes – Samsung,
LG, Apple, Research in Motion e
Sony Ericsson –, se concentra em
algunsdosmercados consumido-
res mais pobres do mundo.

Desde 2009, 6,3 milhões de
pessoas aderiram a um serviço
de assinatura da Nokia para rece-
ber notícias sobre commodities
na Índia, China e Indonésia. Na

semana passada, a Nokia anun-
ciou a expansão do seu progra-
ma chamado Life Tools (Instru-
mentos Vitais), que faz parte do
seu serviços Ovi para celulares,
na Nigéria.

Com 152 milhões de habitan-
tes, a Nigéria é o país mais popu-
loso da África. Mas, diz a Nokia,
apenas 29% da população nige-
riana tem um telefone celular,
embora outros dados sugiram
uma porcentagem mais elevada,
porque alguns telefones são
compartilhados.

Embora a cobertura média da
indústria de celulares tenda a se
concentrar nos mercados de

smartphone mais ricos e lucrati-
vos, 77% de todos os telefones
vendidos no terceiro trimestre
foram modelos mais simples,
com capacidade para pouco
mais que mensagens de texto.
Dois terços dos 4,6 bilhões de
usuários globais de telefones ce-
lulares vivem em mercados
emergentes, onde a Nokia é líder
com uma participação de 34%, se-
gundo a consultoria Strategy
Analytics.

Próxima geração. Vendendo
dados importantes a um custo
relativamente baixo, a Nokia
une objetivos comerciais e hu-
manitários com a finalidade de
atrair a próxima geração de usuá-
rios com perspectiva de ascen-
são social. “Para a Nokia, o Ovi
Life Tools cria uma enorme leal-
dade à marca”, diz Wally Swain,
analista do setor do Yankee
Group em Bogotá, Colômbia.
“Os produtores rurais e suas fa-
mílias não vão querer perder es-
ta capacidade. Nenhum outro fa-
bricante de aparelhos busca algo
parecido.”

Ainda é muito cedo para saber
se o serviço recebido pelos cam-

poneses traz benefícios concre-
tos para a Nokia, afirma Mary T.
McDowell, vice-presidente exe-
cutiva da companhia para a ope-
ração de celulares – segmento
que, apesar de não incluir os
smartphones, representa 11 de
cada 13 unidades vendidas pela
Nokia hoje. A maior parte dos as-
sinantes, diz ela, já tinha um dos
20 modelos da Nokia exigido pa-
ra comprar o serviço de informa-
ção sobre preços em tempo real.
“A premissa é que poderemos
complementar um bom apare-
lho com serviços que atrairão e
criarão uma relação persistente
com o consumidor”, diz Mary.

A executiva afirma que o servi-
ço já está trazendo benefícios
concretos para os camponeses
pobres, muitos dos quais são fre-
quentemente vítimas do merca-
do cinzento com intermediários

inescrupulosos. Dattarey Bhon-
ge, um produtor de cebolas de 27
anos de Barshi, uma aldeia india-
na a 370 quilômetros de Bom-
baim, disse que, graças ao Life
Tools, conseguiu vender mais na
vizinha Solapur. O lucro extra
permitiu-lhe comprar novos im-
plementos agrícolas. “Os preços
são confiáveis. Antes era engana-
do pelo meu agente; agora ele
não me engana mais”, diz ele em
um vídeo divulgado pela própria
Nokia.

Na Índia, China e Indonésia, a
Nokia participa de parcerias co-
merciais com agências de exten-
são agrícola e de meteorologia,
que pesquisam, editam, mon-
tam em pacotes e traduzem as
notícias sobre meteorologia e
mercados, além de informações
sobre preços, em mais de 13 lín-
guas locais.

Na Nigéria, a Nokia planeja tra-
balhar com a Nimet, a agência
meteorológica nigeriana, e o Na-
min, sistema nigeriano de infor-
mações sobre mercados agríco-
las, no seu serviço que custará
cerca de US$ 1,75 ao mês. Por
mais US$ 1,40 mensais, os usuá-
rios poderão receber diariamen-
te textos com gráficos, notícias
sobre saúde e doenças, aulas de
inglês, entretenimento e noticiá-
rio esportivo.

Swain, do Yankee Group, acre-
dita que, em breve, a Nokia vai
ampliar seus programas de infor-
mações para as áreas rurais na
América do Sul, mais provavel-
mente para o Brasil. Mary McDo-
well não comenta os planos de
expansão, mas afirma que a com-
panhia pretende atingir os maio-
res mercados com o serviço. /

TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES - 7/5/2009

O FALCÃO VAI
MANDAR ESSA BOLA
PRA BEM LONGE.
MAS NÃO VAI
SER CHUTANDO.

www.correios.com.br

Com SEDEX sua encomenda
chega rápido em todo o Brasil.

SEDEX é o único que entrega em
mais de 5.000 municípios do Brasil.
É o serviço de encomenda expressa

em que o brasileiro mais confia. Porque é 
o único com a marca Correios.

E você ainda pode contar com o 
Disque Coleta, um serviço em que os

Correios retiram sua encomenda 
onde você estiver.
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● Um bom negócio

Emergentes. Nokia está de olho no crescimento do consumo em países como a Índia
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