
Nokia tinha o melhor telefone móvel até a 
chegada do iPhone e, mais recentemente, 
dos aparelhos com o sistema Android do 

Google. Ela foi durante muitos anos o casamento 
perfeito entre hardware e software para telefonia 
móvel, o que fez da Nokia líder mundial desse 
segmento. 
Mas aí a Apple, que já tinha experiência e alta 
qualidade na simbiose hardware e software, 
porém de forma restrita ao universo dos 
microcomputadores, decidiu embarcar no mercado 
de celulares inteligentes (os smartphones), 
lançando seu iPhone. 
O sistema operacional da Nokia, chamado de 
Symbian, ficou imediatamente ultrapassado ao se 
deparar com o iOS, o concorrente que a Apple criou 

com os seus iPhones. E não foi nenhuma surpresa. 
Ninguém melhor para transformar telefones 
móveis em verdadeiros computadores do que as 
empresas que entendem de computadores. Nessa 
toada, o Google também resolveu se aventurar 
com telefonia e criou o Android no mesmo nível 
tecnológico do sistema da Apple. Pronto. A 
Nokia, que até pouquíssimo tempo tinha o melhor 
celular porque o aparelho era de ótima qualidade 
construtiva e o seu software sempre funcionou 
muito bem, se viu diante de dois gigantes do 
mundo dos computadores entrarem para valer na 
briga da telefonia móvel. 
O fato é que a Nokia sentiu que o seu Symbian 
cumpria muito bem o seu papel enquanto não 
existiam os sistemas móveis da Apple e do Google. 

Com a chegada deles, a Nokia viu que não tinha 
condições de colocar o seu sistema no mesmo 
patamar de recursos tecnológicos dos dois 
novos concorrentes. Percebendo isso, a Nokia 
optou por descontinuar o Symbian, mas sem 
substituí-lo pelo Android do Google, como 
fizeram seus concorrentes tradicionais: 
Samsung, LG, Sony-Ericsson, Motorola, 
dentre outros, cujos softwares já não eram 
capazes de encarar nem o Symbian da 
Nokia, não pensaram duas vezes em migrar 
para o Android do Google (o sistema iOS 
da Apple é feito apenas para iPhone). 
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Mudar quando não se está ganhando o jogo é mais 
fácil. Talvez tenha sido por isso que esses fabricantes 
de celulares, que sempre estiveram atrás da Nokia, não 
titubearam em abandonar seus sistemas e migrar para 
o Android, sendo hoje grandes parceiros do Google. 
O fator vaidade provavelmente sequer existiu na hora 
da decisão dessas empresas. Para elas era bastante 
claro que colocar o Android em seus aparelhos era 
a oportunidade de ganhar o mercado que sempre 
perderam para a Nokia, que se convenceu de que o 
tempo do seu Symbian tinha terminado, mas por razões 
diversas, não quis seguir o mesmo caminho dos demais 
fabricantes de celulares e não fechou com o Google. 
Dizia-se que a Nokia não queria que seus celulares 
perdessem sua identidade, tornando-se apenas mais 
um com sistema Android. Também se falou e ouviu que 
a mudança para o Android acabaria com milhares de 
empregos na matriz da empresa na Finlândia. 
Sejam lá quais foram as razões e que muito provavelmente 
ninguém nunca as saberá ao certo, a Nokia não 
substituiu o bom - mas limitado - Symbian pelo sistema 
operacional criado pelo Google. Trilhou outra via: selou 
em fevereiro de 2011 uma parceria com a Microsoft, outra 
gigante originária do mundo dos computadores, para 
lançarem em conjunto um novo sistema operacional 
móvel. Com isso, a Nokia apostou em exclusividade. 
Viu na parceria com a Microsoft a chance de estar à 
altura do novo iPhone e dos tradicionais concorrentes 
que optaram pelo Google Android, mas sem ficar com 
a mesma aparência. Só que a parceria com a Microsoft 
foi feita quando os concorrentes já estavam vendendo 
seus novos smartphones com Android e a Apple estava 
rindo à toa com o sucesso do iPhone (case praticamente 
único no mundo: um produto que tem fãs ao invés de 
consumidores). Ocorreu que o sistema não estava pronto 
e demorou tempo demais para que a série de aparelhos 
batizada de "Lumia", a primeira resultante da parceria 
Nokia/Microsoft, estivesse nas lojas, o que aconteceu 
somente em dezembro de 2011 na Europa e em fevereiro 
de 2012 em outros lugares, incluindo o Brasil. 
Durante essa entressafra, a Nokia viu suas vendas de 

smartphones minguarem, dando espaço ao crescimento 
acelerado dos seus concorrentes que até bem pouco 
tempo - antes de usarem o Android - não emplacavam 
aparelhos desse tipo. Em contrapartida, a companhia 
finlandesa agarrou-se como pôde na venda de celulares 
baratos, voltados à base da pirâmide social, segmento 
que ela continua líder mundial. Mas isso não é garantia 
de sobrevivência para a Nokia e ela sabe disso. Primeiro, 
porque o consumidor - se não todos, a maioria - tende 
a trocar seu celular por outro mais sofisticado, que faça 
mais coisas, que tenha acesso à internet e e-mails, por 
exemplo. Segundo, porque celulares com uma versão 
simplificada do Android já pipocam nas lojas por preços 
bem abaixo dos caros smartphones convencionais. Não 
serão, portanto, os celulares baratos que salvarão a 
Nokia. A questão é se a salvação está mesmo na escolha 
que ela fez há mais de um ano por um novo sistema com 
a Microsoft. 
A edição europeia do The Wall Street Journal de 12/4 deu 
- sob a manchete "A retomada da Nokia tem se mostrado 
ilusória" ("Nokia's Rebound Proves Elusive") - como 
matéria principal, a venda aquém das expectativas dos 
celulares Nokia/Microsoft no primeiro trimestre. O certo 
é que a escolha da Nokia por exclusividade - ao preterir 
o padrão Android - não gerou até agora resultados 
significativos. O que era natural, pois enquanto os 
primeiros celulares da parceria com a Microsoft ainda 
eram desenvolvidos, novas gerações de Android e 
iPhone surgiram. 
Creio que cabe à Nokia fazer algo até mais difícil do que 
foi a sua escolha em fevereiro de 2011: ela precisa corrigir 
seu rumo, adotando de imediato o Android como carro-
chefe dos seus celulares e por ora engavetar o projeto 
com a Microsoft. A exclusividade, que ela não terá com 
o Android, pode estar na sua reconhecida tradição em 
design e qualidade dos seus equipamentos. 
Ainda dá tempo. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 472, p. 54-55, maio 2012. 




