
Nos últimos anos, a Nokia viu
sua participação no mercado
mundial de smartphones des-
pencar de 32,9% em 2010, para
15,6% em 2011 e 4,9% em 2012,
segundo a consultoria IDC. “Per-
demos market share porque o
Symbian era uma plataforma an-
tiga e precisava de renovação.
Você perde participação se não
tem uma plataforma forte e ino-
vadora”, diz Almir Luiz Narcizo,
presidente da Nokia no Brasil.
“A marca é forte e admirada,
mas o portfólio tem que refletir
isso”, completa.

A promessa de Narcizo é que
a Nokia voltará ao jogo em
2013. “Este é o grande ano da vi-
rada da Nokia no mundo. Cuida-
do, Apple e Samsung, porque
nosso portfólio é competitivo”.
As armas são os smartphones
Lumia, que ganham novo fôle-
go com os primeiros modelos
com Windows Phone 8, sistema
operacional da Microsoft para
smartphones. “Em 2013 tere-
mos Lumia em faixas de preço
que não temos hoje”, prevê.

Lacuna
Ontem, a empresa lançou no
Brasil os modelos 920, 820, que
chegaram ao mercado mundial
em novembro, e o Lumia 620,
apresentado em setembro. O

mais barato e simples é o Lumia
620, que custa R$ 899. O mais
sofisticado é o 920, vendido por
R$ 1.999. As versões anteriores
do Lumia são os modelos 800 e
710, cujo preço é R$ 599.

Narcizo explica que hoje há
uma faixa de preço na qual a
Nokia não tem produtos. E essa
é uma lacuna que a empresa
tem que preencher tanto no
mercado de smartphones sofisti-
cados quanto mais simples. “A
estratégia da Samsung, de ter
um aparelho por segmento, a ca-
da R$ 200 ou R$ 300, é que fez a
empresa crescer tanto”, obser-
va Fernando Belfort, líder da
consultoria Frost&Sullivan para
a América Latina.

Os Lumia, que venderam 4,4
milhões de unidades no quarto
trimestre de 2012 no mundo,
têm como alvo o topo da pirâmi-
de e competem com iPhone, da
Apple, e Galaxy, da Samsung.
Mas a maior parcela do merca-
do é atendida pelos Asha, apare-
lhos mais simples, focados em
mercados emergentes, que ofe-
recem conectividade a redes so-
ciais e aplicativos e cujas ven-
das globais totalizaram 9,3 mi-
lhões de unidades no último tri-
mestre de 2012. Há nove mode-
los Asha à venda no Brasil - o
mais caro por R$ 399. “O desa-
fio é lançar Lumias com preço
para baixo e Ashas para cima.
Nosso propósito não é ser uma

Apple. Queremos produtos para
todos os nichos”, diz Narcizo.

Ano decisivo
Belfort avalia que 2013 promete
um guerra acirrada no mercado
de smartphones, com tradicio-
nais empresas como Nokia e Bla-
ckBerry brigando por espaço.
“E algumas plataformas estão

na frente. Será que as parcerias
da Nokia e da Microsoft com
operadoras e varejo serão sufi-
cientes?”, questiona. “A líder
(Samsung) ainda está para ser
batida”, completa. Kevin Resti-
vo, analista sênior da consulto-
ria IDC, observa a briga é para
ser o número dois. “Nokia e Mi-
crosoft têm que ser realistas. E a
América Latina é um trampolim
para o sucesso futuro”, avalia.

Belfort destaca que a disputa
será especial-
mente expressi-
va no mercado
corporativo, no
qual a BlackBer-
ry foi referência
em mobilidade,
e a Microsoft é
forte devido ao
Windows. “Pa-
ra profissionais
de tecnologia, a
grande preocu-
pação com o fe-
nômeno de con-
sumerização da
tecnologia é se-
gurança e nossa
plataforma per-
mite total con-
trole”, afirma
Michel Levy,
presidente da

Microsoft, referindo-se à tendên-
cia de uso de dispositivos pes-
soais no ambiente corporativo.
Sem citar nomes, Narcizo diz que
Nokia e Microsoft conquistaram
contratos corporativos desde
que anunciaram a parceria glo-
bal, há dois anos e 12 dias.

O sucesso dos Lumia depen-
de, em grande parte, da oferta
de aplicativos. Segundo a Nokia,
em todo o mundo há 125 mil apli-
cativos disponíveis para Windo-

ws Phone. No
início da parce-
ria, eram 7 mil.
Narcizo diz que,
em dois anos, a
empresa investi-
rá R$ 20 mi-
lhões para quali-
ficar desenvol-
vedores no Bra-
sil. No ano pas-
sado, 2,5 mil es-
tudantes de 32
universidades
foram treina-
dos, não só em
aspectos técni-
cos, mas tam-
bém de negó-
cios. Este ano,
serão qualifica-
dos outros 4
mil. ■

Dois dos três Nokia Lumia lança-
dos ontem são compatíveis com
a nova geração de celular, a 4G,
cujas redes estão em implanta-
ção no país, quinto maior mer-
cado da companhia finlandesa.
“O iPhone 5 não é compatível
com o 4G do Brasil. Já teremos
uma enorme vantagem, já que
há uma pressão grande para ope-
radoras investirem em 4G”, diz
Almir Luiz Narcizo, presidente

da Nokia no Brasil. Vale lembrar
que, além da Nokia, Samsung e
Motorola já anunciaram apare-
lhos 4G por aqui.

O Lumia 620 e o 820 são pro-
duzidos em Manaus (AM). Já o
920, top de linha, é importado.
“Estamos estudando produzi-

lo em Manaus, mas, para isso, é
preciso escala”, conta.

E, na briga pelo bolso do con-
sumidor, Narcizo aposta em ca-
racterísticas do Windows Pho-
ne 8, como integração com ou-
tros dispositivos. O sistema
operacional tem a mesma inter-
face em smartphones, compu-
tadores e outros dispositivos.
O consumidor pode, por exem-
plo, começar a ver um filme no
smartphone, parar, e conti-
nuar a assistir, do ponto em
que parou, no tablet ou no com-
putador. ■ F.M.
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