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A Nokia luta para segurar a liderança mundial em celulares, que representou cerca de 60% do 
seu faturamento de US$ 41 bilhões em 2005. A fabricante finlandesa reestruturou a forma 
como segmenta os aparelhos que vende, migrando de uma organização baseada na renda do 
consumidor e no preço do produto para outra mais sofisticada, em que leva em conta a 
personalidade e gostos do cliente.  
 
"Criamos categorias como a Live, com produtos de design avançado e consumidores 
preocupados com moda", afirmou o vice-presidente Kai Oistamo, em Cingapura. Ele é hoje o 
executivo mais importante depois de Olli-Pekka Kallasvuo, novo CEO que assumiu em meio ao 
furacão de acontecimentos que incluem a fusão da área de infra-estrutura com a Siemens e o 
naufrágio da joint-venture em CDMA com a Sanyo. Esses fatos ocorreram nas primeiras 
semanas após a saída de Jorma Ollila, responsável por transformar a antiga fabricante de 
cabos, pneus e eletrônicos em líder mundial de celulares.  
 
Nokia se reinventa para não perder a... 
 
A Nokia chegou a perder dois pontos percentuais de fatia de mercado em 2004, mas reagiu e 
tem conseguido manter a mesma média de lá para cá. Um feito significativo, em um mercado 
cujo crescimento atingiu 20% no mundo em 2005 e 40% na América Latina.  
 
Apesar disso, a empresa tem em seus calcanhares a Motorola, que cresceu principalmente no 
nicho de produtos com estilo para consumidores exigentes. Além do valor mais alto desses 
terminais, a boa imagem que eles trazem está refletida em todo o portfólio de produto.  
 
Por isso, a Nokia se prepara para defender a liderança e corrigir problemas como esse.  
 
Para definir a melhor forma de realizar a reestruturação dos produtos, a empresa encomendou 
uma pesquisa com 40 mil usuários de celulares. Foi feita inicialmente em 16 países - Brasil 
incluído - e depois ampliada para 24 nações. Descobriu-se que 67% das pessoas esperam que 
o celular substitua o tocador de músicas no formato MP3. E que 44% usam o celular como a 
primeira câmera fotográfica. Dados como esses redimensionaram a forma como a empresa 
vende celulares. Até o momento, a segmentação era praticamente baseada na renda. "O 
mercado é jovem, tem apenas 10 anos. Com o seu amadurecimento, e dos produtos, foram 
percebidas as necessidades do consumidor", afirma o gerente de marketing da Nokia, Renato 
Mott. A empresa criou quatro linhas de produtos.  
 
Para o usuário que só quer falar e procura facilidade de uso, a empresa oferece os aparelhos 
que estão na categoria Connect. O Explorer focaliza os que gostam de modelos cheios de 
novidades tecnológicas. E o Achieve, para usuários corporativos. Por fim, o segmento mais 
desafiador para a Nokia, na divisão Live, de produtos com design mais sofisticado.  
 
A reestruturação é apenas parte do movimento. O esforço está em colocar o foco para manter 
a posição conquistada. É nesse contexto que devem ser analisadas a joint-venture com a 
Siemens em infra-estrutura e a tentativa fracassada de realizar união com a Sanyo, nesse caso 
no setor de celulares CDMA.  
 
O vice-presidente, o finlandês Kai Oistamo, foi encarregado de conduzir as negociações em 
ambos os casos. Elas buscam dar fôlego à empresa nas áreas onde a atuação era mais frágil. E 
permitem aumentar o foco nos celulares GSM, um mercado de quase 2 bilhões de terminais no 
mundo. Oistamo ajudou a organizar a fusão com a Siemens e costurou o acordo salvador com 
a Pantech, após o vexame com a Sanyo, que teria resultado na segunda colocação mundial em 
vendas de CDMA, com 20% das unidades vendidas.  
 
Os finlandeses esperam que o furacão tenha acabado.  
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