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Maior fabricante de celulares do mundo, a Nokia tenta encontrar seu espaço no segmento de 
telefones populares. O mercado é fundamental para a companhia, que neste ano perdeu terreno 
para os concorrentes e amargou queda na receita e no lucro. 
 
A Nokia estima que 80% dos novos usuários de celulares nos próximos cinco anos virão de países 
emergentes, como Brasil, China e Índia, onde a maior parte da população não pode comprar 
aparelhos caros. É uma chance única para a empresa finlandesa manter a liderança global.  
 
Para analistas, os telefones populares (que custam abaixo de ? 100, sem o subsídio das 
operadoras) podem ajudar a Nokia a virar o jogo porque é uma área onde leva vantagem sobre os 
concorrentes. "Ela tem uma estrutura de custos enxuta e uma cadeia de suprimentos eficiente", 
diz James Kelleher, da empresa de pesquisas americana Argus Research. 
 
"É extremamente importante se posicionar nesse segmento. Ela está enfrentando concorrência 
crescente de fabricantes chineses", observa Juan Fernandez, analista do Gartner Group. 
 
Todos os grandes fabricantes estão atacando os mercados emergentes, mas a Nokia tem 
condições de fazer isso com maior facilidade, diz Fernandez. De acordo com o analista, a empresa 
tem uma marca forte, grande escala de produção e custos relativamente baixos. 
 
A Nokia sabe disso. "Detectamos uma oportunidade de crescimento no mundo", afirma o vice-
presidente do grupo Juha Pinomaa, em entrevista ao Valor. 
 
O executivo é responsável pela divisão batizada de "entry level" (nível de entrada), criada há 
pouco mais de um ano justamente para atacar esse nicho. 
 
A estimativa da Nokia é de que o segmento represente 40% do volume de vendas e 20% da 
receita total da indústria em 2005. 
 
Pinomaa não revela números sobre a empresa, mas diz que os telefones simples já representam a 
área que mais cresce. De acordo com o executivo, mercados emergentes requerem atuação 
própria e com bastante foco, dadas as características locais. "Um celular barato custa meio salário 
mínimo no Brasil. Os telefones precisam ser muito funcionais", lembra. Apenas 30% dos latino-
americanos têm celular e Pinomaa acredita que esse número pode chegar pelo menos a 50%. 
 
O Brasil está entre os três países de maior expansão para a Nokia, ao lado de China e Índia. Em 
dez anos, os países emergentes se tornarão muito importantes no cenário global, afirma o 
executivo. "O importante é que o primeiro telefone dos novos clientes nos países emergentes seja 
um Nokia. Assim, quando puderem trocar por um mais caro, será um Nokia também." 
 
A Nokia precisa deles. O lucro líquido da empresa caiu 10% nos nove primeiros meses do ano, 
para ? 2,2 bilhões. A receita diminuiu 2%, para ? 20,2 bilhões. Em grande medida, o tombo foi 
provocado pela vendas menores em mercados desenvolvidos. 
 
Os celulares baratos podem não ser tão lucrativos quanto os aparelhos top de linha, mas geram 
um "resultado incremental" para a empresa, ressalta Pinomaa. 
 
Na nova estratégia, a companhia tenta evitar erros do passado. O trabalho da unidade comandada 
por Pinomaa é desenvolver celulares não apenas de baixo custo, mas também adaptados a cada 
mercado. "Os aparelhos precisam ser atraentes", afirma. Têm de oferecer algo a mais - como tela 
colorida, rádio embutido no aparelho, ou fones de ouvido. 
 



A insistência em vender telefones com um aspecto padronizado e a dificuldade em perceber o 
gosto dos consumidores pelos celulares tipo concha (dobráveis) custaram à Nokia alguns pontos 
percentuais de participação no mercado global. O resultado é que a empresa teve de cortar o 
preço de seus produtos para estancar a queda nas vendas. 
 
Do total de aparelhos vendidos no mundo todo durante o terceiro trimestre, 30,9% eram da 
Nokia, segundo o Gartner. No mesmo período de 2003, essa fatia foi de 34,2%. A companhia 
obteve uma pequena recuperação, de 1,2 ponto percentual, em relação ao segundo trimestre. 

 
 
Leia Mais 
 
Subsídios no Brasil passam de R$ 3 bilhões 
 
Os grandes fabricantes de telefones móveis lançaram uma enxurrada de aparelhos baratos no 
mercado brasileiro ao longo dos últimos meses. Assim como a Nokia, eles sabem que há espaço 
para avançar entre a população de baixa renda - do contrário, não há como obter crescimentos 
significativos. 
 
Mesmo aqueles que tradicionalmente priorizavam modelos mais sofisticados, como a Samsung, 
tiveram de rever suas estratégias. "A empresa tem esse posicionamento de oferecer produtos 
com maior valor agregado, mas está atacando em todos os segmentos", afirma o diretor de 
telecomunicações da Samsung, Oswaldo Mello. 
 
Nas ofertas para o Natal, figuram modelos com câmera fotográfica a menos de R$ 200, 
parcelados em dez vezes. Modelos desse tipo custavam pelo menos o dobro um ano atrás. 
 
Para isso, as operadoras tiveram de elevar o nível de subsídio que oferecem à venda de telefones. 
Neste ano, o valor deve superar os R$ 3 bilhões de 2003. 
 
Também houve queda de cerca de 10% nos preços dos aparelhos, resultado da forte competição 
no setor, afirma Dante Iacovone, vice-presidente da Gradiente. 
 
Nos dez primeiros meses do ano, 13,3 milhões de brasileiros foram adicionados à base de clientes 
de telefonia móvel no país. As operadoras foram buscar a maior parte desses assinantes nas 
classes C e D. No mercado mundial, ingressaram 248,3 milhões de usuários neste ano. Desse 
total, 199,1 milhões são de países em desenvolvimento. 
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