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LIDERANÇA
BLINDADA
Com o iPod, a Apple mostra que é possível
criar um antídoto contra os rivais no
fervilhante mercado de tecnologia
Silvana Mautone

AIS UM ENTRE AS DEZENAS DE

concorrentes do iPod—o to-
cador de MP3 da Apple —
chegou às prateleiras no mês

passado. É o modelo Z5, da Samsung. Seu
software foi desenhado por Paul Mercer,
um ex-engenheiro da Apple que ajudou a
criar o primeiro modelo do iPod, lançado
em 2001. Com a contratação de gente co-
mo Mercer, a gigante coreana anunciou que.
apesar do reconhecido atraso, vai continuar
a investir pesado nesse mercado. "Ficamos
para trás, mas ainda neste ano todos ouvi-
rão falar muito de nossos produtos", diz Pe-
ter Weedfald, vice-presidente de marketing
da Samsung. A empresa quer fazer o que
Sony, Philips. Dell e Olympus, entre outros
cerca de 40 fabricantes, já vêm tentando—
tirar do iPod a liderança de um mercado
com inimaginável potencial de crescimen-
to. É um daqueles desafios hercúleos. Mes-
mo sem ter sido pioneira—o pri-
meiro MP3 foi lançado pela Ei-
ger Labs em 1998 —. a Apple
conseguiu, pelo menos até ago-
ra, vencer o desafio das mais ino-
vadoras empresas do mundo.
Lançou um produto campeão,
foi quase imediatamente copia-
da (afinal, a tecnologia é hoje
praticamente uma commodity),
mas manteve no mercado uma
distância confortável em relação
às concorrentes.

Dona de estimados 75% das
vendas mundiais — que devem

62

chegar a 4,5 bilhões de dólares em 2006,
um crescimento de 50% em relação ao ano
passado —, a Apple já vendeu 42 milhões
de iPods, 32 milhões só em 2005. Também
tornou sua marca sinônimo de uma cate-
goria de produto, a exemplo da Gillette, do
Band-Aíd e, para ficar no ramo dos eletrô-
nicos, do Walkman, da Sony, nos anos 80.
O iPod ê muito mais do que um produto.
Tornou-se objeto de desejo. E é isso que o
transforma num fenômeno de mercado ca-
paz de fazer história.

O antídoto da empresa de Steve Jobs
contra as imitações consiste numa combi-
nação poderosa entre marca, design, tec-
nologia e uma estratégia de diversificação
que envolve o lançamento de produtos re-
lacionados ao iPod numa velocidade que
a concorrência não consegue acompanhar.
Do ponto de vista do design, a simplicida-
de no manuseio é apontada como uma de

suas principais fortalezas.
''Transformar a mais mo-
derna tecnologia em al-
go amigável é uma ca-
racterística fortemente
presente na imagem da
marca Apple", disse a
EXAME o francês Marc
Gobé, um dos mais reno-
mados pensadores mun-

Samsung Z5: criado
por Paul Mercer, que
ajudou a criar o iPod

diais do design de produtos de consumo.
"Com isso, a empresa humaniza a tecno-
logia." A tecnologia em si é outra vanta-
gem competitiva. Um exemplo é o click
wheel, controle em forma de roda do iPod
que permite selecionar as músicas e ajus-
tar o volume do som com o deslizar suave
da ponta dos dedos. "Ele é resultado de
uma tecnologia muito complexa que foi
patenteada pela Apple e que a empresa,
claro, não vende a ninguém", afirma o con-



sultor Charles Hong, especializado na in-
dústria de eletroeletrônicos. "Não bastas-
se isso, é um dispositivo que transformou
o aparelho em algo fashion."

Quando o iPod foi lançado, os outros
modelos disponíveis armazenavam até
100 músicas. A novidade da Apple ofere-
cia dez vezes mais capacidade de memó-
ria, possibilitando a quem gosta de músi-
ca carregar no bolso sua coleção de CDs.
É importante notar que o sucesso inicial,

porém, não levou a empresa a desacele-
rar o ritmo de inovações. O iPod já está
na quinta geração e agora, além de músi-
cas, armazena vídeos. Com ele, a Apple
transformou-se no primeiro exemplo real
da chamada convergência digital — a ca-
pacidade de acoplar diferentes mídias a
um só aparelho.

Outro elemento fundamental que con-
tribui para a blindagem da Apple é a cria-
ção do que a empresa chama de "ambien-
te iPod". Além do aparelho, a companhia
lançou o iTunes, um software usado para
fazer downloads, e a iTunes Store, loja vir-
tual que vende músicas, vídeos, seriados e
audiobooks. Tudo disponível exclusiva-
mente para o aparelho de MP3 da Apple.
É um ambiente fechado, que impede que
o usuário do iPod tenha acesso ao material
oferecido por outras lojas virtuais, como a
da AOL. a da Sony ou a do Yahoo!. Essas
lojas só podem vender seu conteúdo para
quem possui as demais marcas de MP3,
que usam software da Microsoft. Como
conseqüência de seu ambiente fechado e
de sua liderança no mercado, a Apple tam-
bém domina a venda de conteúdo para es-
sa tecnologia. A loja iTunes, lançada em
2003, responde por cerca de 75% das mú-
sicas vendidas mundialmente pela inter-
net. Em fevereiro, chegou a l bilhão de
músicas comercializadas. Quando passou
a oferecer vídeos, em outubro do ano pas-

sado, precisou de apenas 20 dias para atin-
gir a marca de l milhão de downloads.

O estrondoso sucesso do iPod já tem
reflexo nos números da Apple. A empre-
sa obteve lucro de l ,3 bilhão de dólares
em 2005 — ante um prejuízo de 25 mi-
lhões em 2001, ano em que o produto che-
gou ao mercado. O IDC estima que a ren-
tabilidade da Apple com a venda dos apa-
relhos de MP3 gire em torno de 40%. O
iPod também está estimulando uma in-
dústria paralela de acessórios, que já acu-
mula mais de 2 000 itens — de adaptado-
res para as mais variadas marcas de auto-
móveis a calças Levi's com bolso espe-
cial para carregá-lo.

Enquanto isso. os concorrentes tentam
reagir. A Microsoft, que fornece o softwa-
re para download de músicas e vídeos a
outros fabricantes, trabalha exaustivamen-
te para desenvolver um produto que possa
ser considerado um "iPod killer" — em
português, um "matador de iPod". Uma
oportunidade para os rivais pode estar na
popularização do uso da tecnologia MP3
para celulares. Diante disso, a Apple pas-
sou a costurar alianças. "A empresa fechou
uma parceria com a Motorola, permitindo
que os aparelhos da marca sejam compa-
tíveis com a loja iTunes", diz Adrian Drozd,
da consultoria Datamonitor. "Mas não du-
vido que no futuro a Apple decida lançar
o próprio iPod phone" •
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