
 
Nokia cresce no país com exportações  
Taís Fuoco 
 
Celular Vendas externas subiram de US$ 147 milhões, em 2001, para US$ 525 milhões no ano 
passado 
 
Terni, presidente da Nokia, diz que o Brasil se beneficiou da decisão da matriz de fechar uma 
fábrica de celulares nos EUA  
 
A receita da Nokia no Brasil atingiu US$ 1,3 bilhão em 2002, com um incremento de 37% em 
relação aos US$ 950 milhões alcançados no ano anterior. A principal contribuição para o resultado 
de 2002 foi o salto de mais de três vezes nas exportações, de US$ 147 milhões para US$ 525 
milhões.  
 
Como explicou Fernando Terni, presidente da Nokia no país, "o mercado doméstico foi estável em 
2002", praticamente se igualando ao ano anterior. Mas a empresa se beneficiou da decisão da 
matriz de fechar uma fábrica de celulares nos Estados Unidos. A unidade brasileira, em Manaus 
(AM), além das fábricas da Coréia do Sul e do México, passaram a abastecer o consumo dos 
americanos. "Hoje, 97% de nossas exportações são para os Estados Unidos", afirmou Terni.  
 
Ele reconhece que não irá ampliar as exportações nos mesmos índices de 2002 este ano. 
"Pretendemos ao menos manter os mesmos níveis", afirmou. Caso a guerra do Iraque se 
prolongue, ele admite que o desempenho pode ser afetado. Em 2001, a empresa obteve US$ 805 
milhões de receita no mercado interno e US$ 147 milhões com exportações. Em 2002, as vendas 
domésticas ficaram em US$ 775 milhões, enquanto as exportações saltaram para US$ 525 
milhões.  
 
Mesmo que o crescimento das exportações seja menor este ano, Terni acredita que o mercado 
interno ampliará suas compras em 15%, em média, o que levará a receita interna para perto dos 
US$ 900 milhões. Segundo Terni, a fábrica em Manaus está operando a plena capacidade. Por 
isso, a companhia fará investimentos para ampliar a produção em 2003, mas ele se recusou a 
informar o montante que será investido.  
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