
Modelos mais baratos aceleram vendas nos mercados emergentes 
 
 
Nova York, 3 de Setembro de 2003 - Fabricantes de celulares, como a finlandesa 
Nokia, estão apostando nos modelos de menor preço para conquistar clientes em 
mercados como os do Leste Europeu e da Índia, onde a maioria dos consumidores 
ainda não possui celulares.  

A Nokia mantém "grandes posições nos mercados emergentes", diz James Macmillan, 
que administra US$ 4 bilhões na Merrill Lynch, em Londres, e detém ações da Nokia. 
"Eles têm tanto alcance que podem ser agressivos nos preços", afirma Macmillan.  

A Nokia, inclusive, ampliou seu domínio no setor de telefonia móvel no segundo 
trimestre enquanto que a concorrente Motorola recuou para sua mais baixa 
participação de mercado desde 2000, informou o instituto de pesquisa Gartner. A 
empresa, sediada em Espoo (Finlândia), ampliou sua fatia de mercado para 35,9%, 
ante 34,2% em igual período do ano passado, disse Ben Wood, analista do Gartner. A 
Motorola, sediada em Schaumburg, Illinois (EUA), por sua vez, viu sua participação de 
mercado encolher de 17% para 14,6%.  

A empresa finlandesa apresentou dois novos modelos na semana passada - o 1100 e o 
2300 - voltados para mercados como os da Rússia, Índia e China. A evolução nesses 
mercados ajudará a elevar o número de assinantes de serviço de telefonia móvel de 
1,2 bilhão hoje para 2 milhões em 2008, informou a Nokia. O setor vendeu 
globalmente 114,9 milhões de celulares no segundo trimestre, uma alta de 12% em 
relação a igual período do ano passado. Wood disse que o Gartner ainda prevê que 
mais de 450 milhões de celulares serão vendidos neste ano, acima de 423,4 milhões 
comercializados em 2002.  

A Motorola sofreu durante esse trimestre quando um surto da Síndrome Respiratória 
Severa Aguda (SAR, na sigla em inglês) minou a demanda na China, disse Wood. A 
companhia obteve perto de 20% de suas vendas de celulares na China em 2002, 
comparado com menos de 10% para a Nokia, disseram os analistas.  

O acúmulo de estoque na China, onde há excesso de "muitos milhões de unidades", 
representa uma ameaça para a evolução do setor, disse Wood. As fabricantes locais de 
aparelhos, que dependem da demanda chinesa e não podem transferir a produção 
para outros países, estão mais expostas do que a Nokia e a Motorola ao aumento do 
estoque, disse. A Motorola continua sendo a maior fabricante de celulares na China, 
embora a Nokia a esteja alcançando. A companhia norte-americana controlava 20% do 
mercado chinês no primeiro trimestre, comparado com 16,7% para a Nokia, disse 
Wood.  

Já a Sony Ericsson Mobile Communications ampliou sua participação de mercado para 
5,5%, ante 5,2% em igual trimestre do ano passado e 4,8% no primeiro trimestre do 
ano. Em um empreendimento que originalmente prometia gerar lucro, a Sony Ericsson 
introduziu modelos, como o celular com câmara embutida T610, depois de perder 
clientes para a Nokia e a Samsung Electronics. A Sony Ericsson ainda pode apresentar 
novos produtos, disse Wood. "Eles são a surpresa do trimestre - o desempenho de 
suas vendas foi espantoso", disse Wood. Ele chamou a meta da Sony Ericsson de 
ampliar a participação de mercado para entre 7% e 10% até o final do ano de 



"ambiciosa". A Sony Ericsson também pode apresentar, em breve, uma linha de 
celulares mais baratos.  

Para a Nokia, o desafio agora é ampliar sua linha de celulares mais caros para elevar a 
média dos preços de venda, disse Wood. O declínio dos preços causou a queda da 
receita da Nokia no passado mesmo apesar de ter vendido um número maior de 
telefones. Wood prevê que a Nokia quebrará a tradição neste ano e introduzirá um 
celular na forma de concha, um design usado por fabricantes como a Samsung 
Electronics e a NEC.  
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