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A Nokia voltou a apresentar prejuízos. No
terceiro trimestre deste ano, registou
perdas 969 milhões de euros, mas espera
inverter a tendência com os novos modelos
de smartphones Lumia que se prepara para
lançar.

+ Lidas + Comentadas
Stephen Elop na apresentação dos Lumia 920 e 820, que estão prestes
a chegar ao mercado (Spencer Platt/Getty Images/AFP)
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O relatório apresentado nesta quinta-feira mostra que as receitas totais das vendas (o que
inclui telemóveis, bem como outros serviços) caíram 19% face ao terceiro trimestre do ano
passado, para os 7239 milhões de euros. Já os activos líquidos da empresa, que têm
ajudado a dar alguma confiança a investidores e servido para amparar os custos da
transição estratégica que o CEO Stephen Elop está a tentar fazer, caíram 30%, para os 3654
milhões.
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Os prejuízos trimestrais estão muito acima das estimativas dos analistas ouvidos pela
Bloomberg, que apontavam para perdas a rondar os 657 milhões de euros.
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A empresa vendeu um total de 82,9 milhões de telemóveis, menos 22% do que em igual
período do ano passado, o que significou uma queda de 34% nas receitas associadas a este
negócio. No segmento dos smartphones, foram vendidos 6,3 milhões de unidades, menos
63% do que no terceiro trimestre de 2011. Esta descida verificou-se também em comparação
com o segundo trimestre deste ano: foram menos menos 38% de smartphones vendidos.
Já as vendas dos smartphones da linha Lumia (a aposta de Elop, equipados com Windows
Phone e que começaram a ser comercializados no final do ano passado) abrandaram. A
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Nokia vendeu 2,9 milhões de telemóveis Lumia no terceiro trimestre, o que significa uma
quebra de 28%.
Este abrandamento deve-se, pelo menos em parte, ao facto de a Nokia ter anunciado novos
modelos, que chegarão neste trimestre, e que estarão equipados com a mais recente versão
daquele sistema operativo (o Windows Phone 8), enquanto os aparelhos actualmente à
venda não poderão ser actualizados.

http://publico.pt/1567967

“Não foi uma surpresa os resultados dos Lumia no terceiro trimestre mostrarem que as
pessoas estão a adiar novas compras”, reconheceu Stephen Elop, citado pelo New York
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Times e afirmando estar confiante que o mercado venha a reconhecer o Windows Phone
como uma terceira plataforma, alternativa ao iOS, da Apple, e aos Android.

Exclusivo Assinantes
DESTAQUE

Gov erno reduz subsídios de
desem prego m ais baixos

OPINIÃO Rui Tavares

Falhas sísmicas
MUNDO João Dias

“Esta é provavelmente a primeira vez que começo a duvidar da história de um regresso da
Nokia”, afirmou também ao New York Times Pete Cunningham, analista de mercado da

"Toda a gente sabia" que o uncle Jimmy
gostav a de raparigas nov as

empresa inglesa Canalys. “Estes números são maus e pior do que esperava”.
Já à agência Bloomberg, Ilkka Rauvola, analista do banco finlandês Danske Bank A/S,
observou: “É encorajador que as perdas não estejam a aumentar, mas ainda precisam de
reverter a queda nos telemóveis”.
Francisco Jerónimo, um analista da IDC, disse em entrevista à Bloomberg que o lançamento
este mês do Windows 8, o novo sistema da Microsoft para computadores e tablets e que é
semelhante ao sistema Windows Phone, trará benefícios para a Nokia. Por outro lado,
argumentou, o facto de outros fabricantes (como a líder Samsung e a HTC) estarem a usar a
plataforma da Microsoft nos seus telemóveis vai ajudar os consumidores a familiarizarem-se
com o sistema e a impulsionar as vendas da Nokia.
Jerónimo notou ainda que este é provavelmente o ponto mais baixo da Nokia. Se não for,
afirmou, a estratégia de Stephen Elop será questionada.

www.publico.pt/Tecnologia/nokia-volta-a-ter-prejuizos-e-vendas-de-smartphones-caem-1567967
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Assinar
Foi na América do Norte, onde a Nokia nunca foi uma marca forte, e na China, onde enfrenta
concorrência cerrada de outros fabricantes no segmento dos telemóveis mais baratos, que a
empresa mais perdeu mercado.
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