
Presidente de múlti diz que há l ,7 bilhão de usuários

Um quarto da população
mundial fala pelo celular
Bloomberg, de Helsinque

O executivo-chefe da Nokia,
Jorma Ollila, afirmou que há l ,7
bilhão de usuários de telefonia
móvel 110 mundo, equivalente a
uma taxa de penetração de 26%,
acrescentando que o crescimen-
to do mercado virá dos telefones
com câmeras e dos chamados te-
lefones inteligentes.

"Hoje, há mais telefones mó-
veis.no mundo em relação a co-
nexões fixas", e a telefonia sem
fio está se expandindo seis vezes
mais rápido que o uso da telefo-
nia tradicional, disse Ollila, em
discurso na Conferência sobre
Mobilidade Nokia, em Mônaco.
"Já vimos países darem o pulo do
gato, passando ao largo de apa-
relhos fixos e indo diretamente
para serviços móveis."
; A Nokia, maior produtora de
Equipamentos de telefonia mó-
vel do mundo, informou na ter-
ça-feira que planeja lançar mais
de 20 telefones equipados com
câmeras com no mínimo l me-
gapixel de resolução no próxi-
mo ano, numa tentativa de rea-
ver participação de mercado, de-
pois que a cotação de suas ações
ter caído ao seu nível mais baixo
em cinco anos.

A finlandesa Nokia havia de-
clarado no mês passado que seus
lucros poderiam cair pelo segun-
do trimestre consecutivo em
meio a uma queda nos preços e
num momento em que aumenta
seus gastos com marketing.

Os telefones com câmeras com
resolução mais alta e os telefones
inteligentes, que têm funções se-

melhantes às dos computadores
e que apelam para os usuários
comerciais, deverão liderar o
crescimento, disse.

"Há poucos anos teria sido di-
fícil prever que a Nokia seria a
maior fornecedora de câmeras",
disse Ollila. A Nokia projeta a
venda de mais de 200 milhões de
celulares com câmera neste ano,
quase um terço do total de apare-
lhos vendidos.

"Num período de tempo rela-
tivamente curto, estamos apren-
dendo a usar dispositivos móveis
para assistir televisão, brincar
com jogos e ouvir música", afir-
mou Ollila. "A TV móvel será um
sucesso" e o serviço será "rapida-
mente" adotado, avaliou.

A empresa está testando o ser-
viço e começará a vender um
aparelho capaz de captar a TV
móvel em 2006.

A Nokia e a Hewlett-Packard
estão cooperando em um serviço
chamado rádio visual, que permi-
te aos consumidores ouvir o rá-
dio em seus aparelhos de telefone
e, ao mesmo tempo, ver informa-
ção relacionada na tela do telefo-
ne, como anúncios e fotos de ar-
tistas. "Este serviço é um sinal do
que está por vir", disse a executi-
va-chefe da HP, Carly Fiorina, na
apresentação em Mônaco.
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