
Nokia lidera e Motorola recupera o segundo lugar
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Nos últimos três meses de 2004,
a Nokia Oyj, a maior fabricante
mundial de celulares, ampliou sua
fatia de mercado pelo terceiro tri-
mestre consecutivo, informou a
empresa de pesquisas Gartner Inc.
A Motorola Inc. retomou a 2ª posi-
cão do ranking, que antes perten-
cia à Samsung Electronics Co.

A fatia no mercado mundial da
Nokia, sediada na Finlândia, cres-
ceu para 33% no quarto trimestre
de 2004 sobre os 30,9 % no trimes-
tre anterior, mas apresentou que-
da em relação à parcela de 34,7%
registrada no quarto trimestre de
2003. A fatia de mercado da Moto-
rola subiu para 16,3%, comparati-
vãmente aos 13,4% no terceiro tri-
mestre e aos 14,1 % dos três últi-
mos meses de 2003.

A empresa finlandesa reduziu

seus preços e lançou novos telefo-
nes articulados após sua fatia de
mercado ter alcançado o menor
nível dos últimos cinco anos no
início de 2004. As fabricantes de
celulares se beneficiaram das ven-
das de fim de ano, elevando o total
de unidades comercializadas no
quarto trimestre de 2004 para
195,3 milhões de aparelhos, um
aumento de 24% em relação ao
mesmo período de 2003, disse a
Gartner, com sede nos EUA.

"A Nokia estabilizou sua fatia de
mercado no final de 2004, após os
desafios que teve de enfrentar nos
dois primeiros trimestres", disse
Ben Wood, analista da Gartner no
Reino Unido. "O amplo portfólio
de aparelhos da Nokia, aliado ao
seu lucrativo e alto volume de ven-
das de produtos de baixo custo,
ajudará a empresa a manter essa
posição em 2005." A Gartner prevê

que as vendas mundiais de telefo-
nes celulares em 2005 ultrapassa-
rão as 730 milhões de unidades,
comparativamente às 674 milhões
de unidades vendidas no ano pas-
sado e às 520 milhões de 2003,

A coreana Samsung elevou sua
parcela de mercado para 12,2%,
comparativamente aos 9,9% do
mesmo período de 2003. Mas a
participação da empresa nas ven-
das de celulares apresentou retra-
ção em relação aos 13,8% observa-
dos no terceiro trimestre de 2004.

A também coreana LG Electro-
nics, abocanhou a 4- posição da
Siemens AG, obtendo uma parcela
de mercado de 6,8 %, superior aos
5,5% do quarto trimestre de 2003 e
aos 6,7% do terceiro trimestre de
2004. A participação da Siemens
caiu para 6,4% no quarto trimestre,
comparativamente aos 9,5% do
mesmo período de 2003 e aos 7,6%

do terceiro trimestre.
A Sony Ericsson Mobile Com-

munications Ltd., empresa forma-
da pela Sony Corp. e a Ericsson AB,
alcançou uma fatia de 6,3% do
mercado mundial, resultado supe-
rior aos 5,1% do quarto trimestre
de 2003 e inferior aos 6,4% do ter-
ceiro trimestre do ano passado.

As vendas de aparelhos da No-
kia subiram 18%, para 64,4 mi-
lhões de unidades, comparativa-
mente às 54,6 milhões do mesmo
período de 2003. A Motorola ven-
deu 31,7 milhões de telefones ce-
lulares, mais do que os 22,3 mi-
lhões de aparelhos do quarto tri-
mestre de 2003. A Samsung ven-
deu 23,9 milhões no último
trimestre de 2004, enquanto a LG
vendeu 13,3 milhões de celulares.
A Siemens vendeu 12,6 milhões de
aparelhos no quarto trimestre e a
Sony Ericsson, 12,3 milhões.
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