
MARKETING
NÃO BASTA
T E C N O L O G I A A febre inicial do iPhone vai
garantir à Apple mercado para o celular?

POR FELIPE MARRA MENDONÇA

O
lançamento do iPhone, nos Es-
tados Unidos, teve uma recep-
ção calorosa no Brasil - capas
em jornais e revistas, consu-
midores ansiosos e até espe-

cialistas a avaliar o produto sem tê-lo em
mãos. Um foguetório para um celular
que deve demorar ao menos um ano para
chegar ao País e que exige uma adapta-
ção complexa por parte da operadora que
quiser trazê-lo para o mercado nacional.

O consumidor brasileiro tem boas al-
ternativas se não quiser esperar 12 me-
ses para trocar de celular e as concor-
rentes parecem não se preocupar com
a possível chegada da Apple ao merca-
do. Os fabricantes avaliam que o suces-
so estrondoso da marca com os compu-
tadores e o iPod dificilmente será repe-
tido num mercado de competição
agressiva, como é o de celulares. Há
quem aposte que a rival vai estimular
as vendas de aparelhos.

Os números do primeiro fim de se-
mana do iPhone no mercado america-
no impressionam. Estimativas indicam
que a Apple vendeu de 500 mil a 700
mil unidades nas lojas próprias e nas re-
vendas da operadora parceira, a AT&T.
Manter o ritmo é importante para a em-
presa. A cada milhão de iPhones vendi-
dos, o lucro sobe 2% por ação.

"A entrada deles é vista com bons olhos.
Possuem larga experiência em outras
áreas e quem ganha com isso é o consu-
midor. As ofertas melhoram, vemos isso
como um fato positivo. Como a Apple é
muito lembrada pelo iPod, isso atrai a
atenção para os telefones que tocam mú-
sica", entende André Varga, gerente de
produto da área de telecom da Samsung.

Ele lembra que a influência do iPhone
na hora da compra pode ser ainda mais
positiva se forem mantidas as tendências
de anos anteriores: "Tivemos o Natal do
celular com tela colorida em 2005, de-
pois o do celular com câmera em 2006 e

esse deve ser o ano do celular com músi-
ca, uma popularização da função. A apos-
ta da indústria é essa".

Outra concorrente é a Motorola,
que tem uma história interessante com
a Apple. Uma parceria entre as duas foi
anunciada em 2004 e levou ao lança-
mento do modelo RO KR (lê-se rocfeer),
com versão para celulares do progra-
ma de gerenciamento de músicas iTu-
nes. O aparelho é tido como uma espé-
cie de precursor do iPhone. "Eles
aprenderam com a gente, sim, mas nós

Samsung F300
O principal atrativo do
F300 é o desenho
inovador e inteligente:
um lado para as funções
de telefone, outro para o
tocador de músicas, que
lê os principais formatos.
1,3 mil reais

Sony Ericsson W880
Feito de aço escovado,
o W800 é o celular mais
fino produzido pela
empresa. A interface para
músicas é padrão
na indústria e carrega
a marca Walkman.
1,7 mil reais
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experimentamos e hoje sabemos o que
funciona no mundo da música", diz
Henrique Freitas, gerente de marke-
ting de produtos móveis da empresa.

"Acontece que o mercado de celulares é
mais complicado. É preciso uma marca
forte, boa relação entre custo e benefí-
cio, pontos-de-venda bem estabelecidos
e uma assistência técnica presente. Não
é só o produto, mas todo o pacote que ele
traz", avalia Freitas. O preço do iPhone é
outro empecilho apontado pelo executi-

Motorola Â1200Í
O smartphone

da Motorola é
equipado com

sistema
operacional
Linux e tem dois
processadores,
o que garante

boa velocidade em aplicativos
e na leitura de e-mails.
1,4 mil reais

vo. "Será que existe mercado para um ne-
gócio desses no Brasil? Um telefone de
600 dólares com plano de dois anos?"

Há duas versões do iPhone à venda
nos EUA. As duas são iguais, salvo pelo
tamanho do disco rígido interno. A
mais barata custa 499 dólares e possui
4 GB de espaço, a mais cara sai por 599
dólares e tern 8 GB de capacidade de
armazenamento. O "plano de dois
anos" citado por Freitas refere-se ao
contrato que o consumidor assina com
a operadora AT&T ao habilitar o apare-
lho. Os preços variam
de 60 a 100 dólares
mensais e o usuário não
pode deixar a operado-
ra antes de dois anos,
sob pena de pagar umar ~ r ~ ~ o ~ " ~

multa de 175 dólares
por quebra de contrato.

Outro fator a ser con-
siderado na hora da com-
pra é a durabilidade do
aparelho. "São coisas di-
ferentes. Um tocador de
MP3, quando quebra, pode ser deixado
de lado. Um telefone é muito mais im-
portante. Perdemos contatos, mensa-
gens importantes", diz Everton Caliman,
gerente de produtos da Sony Ericsson.

Caliman avalia que a oferta de dois
modelos praticamente iguais indica fa-
lha em atender toda a gama de consu-
midores interessados em celulares de-
dicados à música. "Temos vários produ-
tos, desde o mais acessível ao premium.

Conseguimos atender todos
os consumidores.

Nosso portfólio é mais completo, é me-
lhor para o consumidor."

A Apple parece ter entendido a men-
sagem. Uma patente registrada há pou-
cas semanas explica o funcionamento
de uma "superfície de toques baseada
em símbolos", basicamente um iPod
com números inscritos em sua super-
fície e capaz de fazer ligações telefóni-
cas. O preço desse aparelho seria infe-
rior ao do iPhone e representaria au-
mento na gama de produtos ofereci-
dos, fazendo a empresa entrar no jogo

das concorrentes no
mercado de celulares.

O "anti-iPhone" entre
os celulares atualmen-
te disponíveis no Bra-
sil ainda não foi co-
roado (os principais
candidatos estão em
destaque abaixo), mas
há dois citados com
mais frequência. Um é
o N95, da Nokia, por

todo o leque de funções que oferece,
maior até que o do aparelho da Ap-
ple. Outro é o telefone desenvolvido
pela LG em conjunto com a casa mi-
lanesa de moda Prada. Foi posiciona-
do nos EUA, pela operadora Verizon,
como alternativa ao iPhone.

"O mercado brasileiro cresceu
muito na arena multimídia. Há espa-
ço para todo mundo51, diz Luiz Mas-
carenhas, diretor de multimídia da
Nokia. "O público se interessou em
migrar para novas tecnologias. Não

LG Prada
Apontado como
"inspirador"

do iPhone por ter
uma tela sensível

ao toque, o aparelho
seduz pela elegância das formas.
A câmera tem lentes
Schneider-Kreuznach.
1,9 mil reais

Nokia N95
A frase usada pela
empresa para
vender o telefone
diz que ele "é o que
os computadores se
tornaram". Com
tantas funções, não
é muito exagero.
2,5 mil reais
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Lances e

AS FRONTEIRAS DAS AGÊNCIAS PORTÁTEIS Como no caso da nternet,
os bancos podem estimular o uso das inúmeras funções dos celulares

Enquanto os fabricantes de celular
se esforçam para acrescentar aos
aparelhos novas funções, resta o

desafio de dar aos clientes bons moti-
vos para usar todos os recursos. Tudo in-
dica que os bancos serão decisivos para
estimular o tráfego de dados pelos tele-
fones móveis, a exemplo do que ocorreu
na internet. Os sistemas de home ban-
kinge os sites das instituições contribuí-
ram para popularizar a rede de compu-
tadores. "Ninguém faz a transação ban-
cária por prazer, faz por precisar", resu-
me o consultor Maurício Ghetler.

A primeira instituição financeira a oferecer
soluções móveis em larga escala foi o Ban-
co do Brasil, em março de 2006. As ferra-
mentas de mobile bankingdo BB, por en-
quanto restritas a operações como consul-
tas e transferências, são utilizadas por 440
mil clientes, que executam 2 milhões de
transações por mês. Dede o fim de junho,
o sistema permite o uso dos celulares para
fazer pagamentos de até 100 reais.

vejo problema com a entrada da Ap-
ple e não temos nenhum temor."

As palavras do executivo são corrobo-
radas pela boa acolhida ao N95, que ins-
pirou blogs criados por fanáticos que
listam as razões pelas quais ele é melhor
do que o iPhone. Entre elas, o fato de
possuir uma câmera de resolução de 5
megapixels, recurso GPS interno, bate-
ria que pode ser trocada pelo usuário e
a possibilidade de fazer ligações telefó-
nicas pela internet. "É o mais vendido
no mercado inglês, uma marca impor-
tante", diz Mascarenhas.

O LG Prada é o aparelho mais pareci-
do com o iPhone. Possui uma tela sensí-
vel ao toque e o usuário pode operar a
maioria das funções sem usar qualquer
botão. Como foi lançado alguns meses
antes, em maio, existiram especulações
de que a Apple teria copiado o desenho.
Isso acirrou a competição entre os dois
celulares pela atenção dos consumido-
res. A LG aposta no produto a ponto de
oferecer uma nova política de garantia
na Coreia do Sul. O usuário pode que-
brar propositalmente o telefone e rece-
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De acordo com a diretora de tecno-
logia do BB, Glória Guimarães, as tran-
sações são confirmadas por meio de
torpedos SMS. Mas é preciso que o ce-
lular seja cadastrado e a loja tenha um
aparelho especial para fechar a venda.
"Está em testes um modelo para paga-

ber 215 dólares, além do aparelho novo.
Apesar de existirem alternativas à al-

tura do iPhone no Brasil, quem quiser
aguardar o lançamento precisa torcer
para que uma operadora banque as
adaptações à rede necessárias para tra-
zer a novidade da Apple. A história das
modificações que a AT&T fez para aco-
modar o aparelho sugere dificuldades.
Normalmente, a operadora obriga a fa-
bricante a adaptar o celular às suas ne-
cessidades, e não o contrário.

A principal é a criação de um recurso
chamado "caixa-postal visual", uma das
funções mais interessantes do iPhone.
Com ela, o usuário pode ver quem dei-
xou mensagens de voz na tela do celular
e ouvir recados aleatoriamente, sem pre-
cisar escutar todos em sequência, como
em qualquer outro aparelho.

mentos maiores, que dará ao telefone
móvel o status de cartão, com o uso de
senha", conta Glória.

Segundo Ghetler, o SMS não é a solução
ideal para as necessidades do mundo fi-
nanceiro, por não garantir a segurança

necessária às transa-
BARREIRA. Para coes. Ou seja, os ban-
darsegurança cos terão de estimular
à comunicação, o uso de recursos ain-
será preciso usar da pouco explorados
novos aplicativos pelos donos de celular,

como baixar da inter-
net para o aparelho os programas neces-
sários para "falar" com as instituições.

"Os bancos terão de criar ferramen-
tas padronizadas para tornar mais sim-
ples e barato o relacionamento com o
cliente", diz o consultor. A partir daí, usar
o aparelho para ler códigos de barra, re-
servar mesa em restaurante ou acionar
máquinas de refrigerantes estará ao al-
cance de qualquer um que tenha um te-
lefone móvel e uma conta bancária.

"Se vier a ser lançado na América La-
tina, a Apple e as operadoras vão preci-
sar se esforçar muito antes de lançar o
produto. Algumas candidatas são a
América Movil e a Telefónica, mas ain-
da precisariam fazer adaptações, testar
o aparelho, compatibilizar redes, trei-
nar equipes e estabelecer uma rede de
suporte", diz Javier Marquez, analista da
IDC Latin America. Mesmo depois de
cumpridas todas as etapas, o especialis-
ta acredita que o iPhone não deva che-
gar antes de meados de 2008.

Mesmo assim, Marquez julga que todo
o interesse no aparelho vai ajudar a esti-
mular o mercado e educar o consumidor
sobre as escolhas disponíveis. "Os apare-
lhos com muitas funções tiveram um
grande aumento nas vendas. O primeiro
trimestre de 2007 registrou crescimento
de 121% na comercialização desse tipo de
celular, se comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Os consumidores
perceberam a vantagem de ter um telefo-
ne que pode acessar e-mail, abrir arqui-
vos, usar a internet, ouvir música e tirar
fotos." É o tempo da convergência, j
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