
Celulares com música vão abocanhar parte do crescimento do iPod 
 
Talvez a maior ameaça ao player de música da Apple, o iPod, e à indústria que produz 
dispositivos semelhantes esteja em um aparelho que já está em um bilhão de bolsos: o 
telefone celular. 
 
As vendas de celulares que podem armazenar e tocar músicas estão subindo, alimentando 
esperanças entre fabricantes de telefones móveis como Sony Ericsson e Motorola de que eles 
serão o próximo motor de crescimento. 
 
Celulares que tocam músicas talvez nunca superem o mercado conquistado por players 
especializados produzidos por Apple, Sony, Samsung Electronics, Reigncom e outras empresas, 
mas podem minar o potencial de mercado deles. "Você tem a capacidade de falar, tirar fotos e 
ouvir músicas com um único aparelho. O fator conveniência é grande", disse o vice-presidente 
sênior da Motorola Asia, Simon Leung, durante o Reuters Global Technology, Media and 
Telecoms Summit, promovido em Hong Kong. 
 
Segundo analistas, os tocadores de música mais simples equipados com chips de memória 
flash e capazes de armazenar até 1.000 músicas são os mais vulneráveis ao avanço dos 
celulares. "Os celulares musicais não terão um impacto significativo sobre os players de música 
sofisticados, equipados com discos rígidos de alta capacidade, mas certamente terão um efeito 
importante no mercado de aparelhos de memória flash", disse Peter King da Strategy 
Analytics.  
 
Celular x players de música digital – King calcula que as vendas de celulares equipados com 
funções de execução de música digital atingirão 796 milhões de unidades em 2010, o que 
representará três quartos de todos os celulares vendidos nessa época. Para 2006, a previsão é 
de vendas de 94 milhões de unidades. No mesmo período, o mercado de players de música 
digital deverá triplicar de 58 milhões para 176 milhões de unidades. Apesar dos números 
representarem um movimento forte, eles são mais fracos do que a expansão registrada nos 
últimos anos. 
 
Analistas comparam o movimento em torno dos celulares musicais com o que ocorreu com a 
introdução em 2000 dos telefones que tiram fotos. A demanda por câmeras digitais baratas 
caiu, mas os celulares não tiveram grande impacto sobre a indústria como um todo. 
 
Entretanto, afirmam observadores da indústria, a inclusão de recursos de música digital aos 
celulares terá um impacto muito maior do que as fotos sozinhas porque a qualidade não é 
tanto um problema. Muitas pessoas usam players de música enquanto viajam ou se exercitam 
na rua, onde os ruídos externos reduzem a importância de se ter som de alta qualidade. 
 
Alguns consumidores podem hesitar em ter de gastar US$ 249 por um player iPod com 
memória flash de 4 gigabytes, mas, ao mesmo tempo, podem aceitar pagar US$ 100 a US$ 
200 a mais para ter um novo celular Sony Ericsson com a mesma capacidade de música. Esse 
aparelho será lançado até o final deste ano. 
 
Market share da Apple – A Apple controla 55% do mercado mundial de players MP3 e tem 70% 
de participação do mercado norte-americano. A empresa também obtém receitas dos milhões 
de músicas que vende por meio da loja on-line iTunes. 
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