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Nokia amplia
expansão nos
países mais pobres

Imagem

Empresa investe na oferta de serviços de informações por celular
para moradores de países como Nigéria, Índia, China e Indonésia
Kevin J. O’Brien
THE NEW YORK TIMES

“Para a Nokia, o Ovi Life Tools cria
uma enorme lealdade à marca.”

smartphone mais ricos e lucrativos, 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 celulares vivem em mercados
emergentes, onde a Nokia é líder
comumaparticipaçãode34%,segundo a consultoria Strategy
Analytics.

semana passada, a Nokia anunciou a expansão do seu programa chamado Life Tools (Instrumentos Vitais), que faz parte do
seu serviços Ovi para celulares,
na Nigéria.
Com 152 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais populoso da África. Mas, diz a Nokia,
apenas 29% da população nigeriana 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

Próxima geração. Vendendo
dados importantes a um custo
relativamente baixo, a Nokia
une objetivos comerciais e humanitários com a finalidade de
atrairapróximageraçãodeusuários com perspectiva de ascensão social. “Para a Nokia, o Ovi
Life Tools cria uma enorme lealdade à marca”, diz Wally Swain,
analista do setor do Yankee
Group em Bogotá, Colômbia.
“Os produtores rurais e suas famílias não vão querer perder estacapacidade.Nenhum outrofabricante de aparelhos busca algo
parecido.”
Ainda é muito cedo para saber
se o serviço recebido pelos cam-

● Um bom negócio

MARY T. MCDOWELL
Numa madrugada de domingo,
centenas de produtores rurais
perto de Jhansi, um distrito agrícola na região central da Índia,
receberam uma mensagem de
texto sucinta, mas muito importante 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 internet, estas informações sobre o
mercado em tempo real são tão
valiosas que os produtores estão
dispostosapagarUS$1,35aomês
por elas. O aspecto inusitado do
serviço é a companhia que o oferece:aNokia,fabricantefinlandesa de celulares que, ao contrário
das concorrentes – Samsung,
LG, Apple, Research in Motion e
SonyEricsson–,seconcentraem
algunsdosmercadosconsumidores mais pobres do mundo.
Desde 2009, 6,3 milhões de
pessoas aderiram a um serviço
deassinaturadaNokiaparareceber notícias sobre commodities
na Índia, China e Indonésia. Na

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

Emergentes. Nokia está de olho no crescimento do consumo em países como a Índia
poneses traz benefícios concretos para a Nokia, afirma Mary T.
McDowell, vice-presidente executiva da companhia para a operação de celulares – segmento
que, apesar de não incluir os
smartphones, representa 11 de
cada 13 unidades vendidas pela
Nokiahoje. A maior parte dosassinantes, diz ela, já tinha um dos
20 modelos da Nokia exigido para comprar o serviço de informação sobre preços em tempo real.
“A premissa é que poderemos
complementar um bom aparelho com serviços que atrairão e
criarão uma relação persistente
com o consumidor”, diz Mary.
A executiva afirma que o serviço já está trazendo benefícios
concretos para os camponeses
pobres,muitos dosquais são frequentemente vítimas do mercado cinzento com intermediários

inescrupulosos. Dattarey Bhonge, um produtor de cebolas de 27
anos de Barshi, uma aldeia indiana a 370 quilômetros de Bombaim, disse que, graças ao Life
Tools, conseguiu vender mais na
vizinha Solapur. O lucro extra
permitiu-lhe comprar novos implementos agrícolas. “Os preços
sãoconfiáveis.Antesera enganado 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 comerciais com agências de extensão agrícola e de meteorologia,
que pesquisam, editam, montam em pacotes e traduzem as
notícias sobre meteorologia e
mercados, além de informações
sobre preços, em mais de 13 línguas locais.

NaNigéria,aNokiaplanejatrabalhar com a Nimet, a agência
meteorológica nigeriana, e o Namin, sistema nigeriano de informações sobre mercados agrícolas, no seu serviço que custará
cerca de US$ 1,75 ao mês. Por
mais US$ 1,40 mensais, os usuários poderão receber diariamente textos com gráficos, notícias
sobre saúde e doenças, aulas de
inglês,entretenimentoenoticiário esportivo.
Swain,doYankee Group,acredita que, em breve, a Nokia vai
ampliarseusprogramasdeinformações para as áreas rurais na
América do Sul, mais provavelmenteparao Brasil.MaryMcDowell não comenta os planos de
expansão,masafirmaqueacompanhiapretende atingir os maiores mercados com o serviço. /
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Vendendo dados importantes a um custo
relativamente baixo,
a Nokia une, ao mesmo tempo, objetivos comerciais e humanitários
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TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

CINCO RAZÕES PARA...

A aposta nos
países pobres

1.

Dois terços dos 4,6 bilhões de usuários de
telefones celulares vivem em mercados emergentes, onde a Nokia é líder,
com participação de 34%

2.

Embora a indústria se
concentre nos mercados mais lucrativos,
77% dos telefones
vendidos no terceiro trimestre
foram modelos mais simples.

Só 7% da população
da Índia têm acesso à
internet e 29% dos
nigerianos têm celular, o que evidencia o potencial
de crescimento nesses países

Ao criar a tradição de
compra desses serviços, a empresa atrai a
próxima geração de
usuários com perspectiva de
ascensão social

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 nov. 2010, Negócios, p. N5.
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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.

