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A Nokia tem sido a imagem de um gigante
em queda. A empresa finlandesa teve 929
milhões de euros de prejuízos no primeiro
trimestre deste ano. Em 2011, tinha tido
lucros de 344 milhões.
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Os números, apresentados nesta quinta-feira, contam a história de um dos piores trimestres
de sempre: as receitas globais caíram 30% (para os 7,4 mil milhões de euros) e as receitas
com as vendas de dispositivos resvalaram 40% (para os 4,2 mil milhões).
Ao todo, foram vendidos aproximadamente dois milhões de dispositivos Lumia (a nova linha
de smartphones da marca) a um preço médio de 220 euros (muitos aparelhos são vendidos
com custos de aquisição mais baixos, mediante contratos com os operadores).
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A Nokia tem 4,9 mil milhões em dinheiro, um montante que, se este ritmo de perdas se
mantiver, esgotar-se-á em menos de ano e meio. A empresa já disse na semana passada
que espera ter prejuízos também no próximo semestre e que tem em marcha uma estratégia
de redução de custos.
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O CEO da Nokia, Stephen Elop, admitiu estar “desapontado” com o desempenho no primeiro
trimestre, mas sublinhou tratar-se de um ano de transição. A empresa só no final do ano
passado lançou os Lumia, equipados com o Windows Phone e com os quais espera fincar
um pé num segmento ocupado pelo iPhone, pelos múltiplos Android e pelos BlackBerry,
embora estes estejam em queda.
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Para além disto, Elop (que é um americano ex-executivo da Microsoft e o primeiro CEO não
finlandês) notou que as vendas dos Lumia nos EUA – que não são um mercado natural para
a Nokia – estiveram acima das expectativas. Pelo contrário, noutros mercados, como no
Reino Unido, a empresa encontrou “desafios competitivos maiores do que o esperado”.
Francisco Jerónimo, um analista da IDC em Londres, explica ao PÚBLICO que a
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concorrência da Nokia no mercado britânico “é demasiado grande”.
O iPhone “é extraordinariamente popular”, em parte porque é vendido com contratos de
fidelização ao operador que tornam a aquisição do aparelho muito barata. Por outro lado, os
BlackBerry ainda são “muito populares, incluindo entre adolescentes”, embora já tenham
sido destronados pelos Android.
Já nos EUA, nota Francisco Jerónimo, os operadores estão a impulsionar o Windows Phone
porque precisam de uma alternativa ao sistema Android e ao iPhone.
Stephen Elop observou que “o preço dos dispositivos Android de vários fabricantes está a ser
rapidamente empurrado para baixo”, o que levará a Nokia a apresentar preços mais
reduzidos: “Uma parte muito clara da nossa estratégia é reduzir significativamente o preço
dos dispositivos Lumia.”
A partir da próxima semana, o Lumia 610, o modelo mais barato da família, vai começar a ser
vendido nos mercados asiáticos. A Portugal, deve chegar no próximo mês (acompanhado
pelo topo de gama Lumia 900, já à venda nos EUA). No site da Fnac, o 610 surge listado a
280 euros e com data de lançamento para dia 11 de Maio.
Francisco Jerónimo argumenta que a baixa e a média gamas no segmento dos smartphones
é onde a Nokia pode encontrar espaço de manobra. Mas a relativa imaturidade do sistema
Windows Phone (já usado em alguns modelos de outros fabricantes há algum tempo, mas
que só com a Nokia captou a atenção dos operadores) significa menos aplicações para
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descarregar e mais desconhecimento por parte do público: “Mesmo com o 610, vai demorar
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tempo. As pessoas não conhecem o sistema operativo, toda a gente tem um Android, iPhone
ou BlackBerry.”
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O analista observa, contudo, que a Nokia poderá beneficiar do facto de operadores, bem
como outros fabricantes, estarem interessados em promover a ascensão do Windows Phone
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a uma terceira alternativa no ecossistema dos smartphones. Para os fabricantes, afirma, é
um risco estarem dependentes apenas do Android, dado que este é desenvolvido pelo
Google, que comprou a Motorola e está, por isso, numa posição dupla de parceiro e
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Por outro lado, o Windows Phone poderá apelar ao tipo de utilizador que esteja cansado dos
sistemas já massificados e queira uma experiência diferente.

1 2 Página seguinte »

Corrigir

Ver texto completo

Provedor do Leitor

Feedback

Diminuir

Aumentar

w in
T
b
e
d
a
u
c
ro
p
ly
g

Blogue sobre este artigo
Se com e ntar e ste artigo no se u blogue , o link apare ce rá aqui.
Efe ctue o ping do se u blogue no Twingly para nós o e ncontrarm os.

Assine o Público Digital a partir de 2,30 € e aceda
a todos os conteúdos exclusivos que temos para

Assinaturas
Assine o Público Digital a partir de 2,30 € euros e aceda a todos os conteúdos exclusivos que temos para si.

si.
Assinar

Comentários

Escrever Comentário

0 a 0 de 0

Escrever Comentário

Comentários

Critérios para a publicação de comentários

Escrever Comentário

0 a 0 de 0

Login
Email

Já é assinante? Faça login.

•••••••••••••

Comentar

Entrar

Registo / Recuperar

Login Tw itter

Login Facebook

critérios para publicação de comentários dos leitores

Título
Restam 800 caracteres

Texto

Telemóveis
desde
€20,90
Venha
conhecer
os
Preços
Baixos
Uzo
Não
perca
tempo
e
Imobiliário

Nome

Email

Localidade, País

Anónimo

ENVIAR

Todos os comentários desta página são publicados após edição. Tendo em conta o elevado número de comentários recebidos, pode
demorar algum tempo até que a sua mensagem seja publicada. Apenas serão publicados os comentários que respeitam os nossos critérios
de publicação. O seu IP não será divulgado, mas ficará registado na nossa base de dados.

Carga e Transportes
DIAS 17 E 18 DE ABRIL

9º Logitrans no Estoril com nov idades
DIAS 19 E 20 DE ABRIL

Especialistas do transporte aéreo em Lisboa
CHEGAVAM POR ESPANHA

Setúbal passa a receber carros da KIA

Telemóveis
desde
€20,90
Venha
conhecer

www.publico.pt/Tecnologia/nokia-regista-perdas-de-929-milhoes-de-euros-1542766

2/3

