
N a velocidade com que age o mundo da" tec-
nologia, cada vez mais o conceito de exclusi-
vidade vem perdendo o sentido real da pa-
lavra. O cenário acaba sendo sempre o mes-

mo: uma empresa lança um produto e diz que ele
faz coisas "que nenhum outro faz". Apenas alguns
dias depois, as concorrentes dessa companhia cor-



rem atrás e lançam
aparelhos com as
mesmas funções.
Então, mais uma
vez fica provado
que, nessa área,
nada se mantém
exclusivo por mui-
to tempo. Pois é o
que ocorre atual-
mente com o últi-
mo lançamento da
Apple, o iPhone.
Depois que foi lan-
çado nos EUA, em junho passado, o ce-
lular modernoso, cheio de funções "ino-
vadoras" ganhou o rótulo de exclusivo
para os consumidores. Bastaram al-
guns meses, porém, e as concorren-
tes da companhia de Steve Jobs no
mercado de telefonia móvel, como
Nokia, Motorola e Sony, lançaram
seus respectivos modelos de "iPho-
ne". Estão ali, como no aparelho da
Apple, as funções de tocadores de MP3,
tela sensível ao toque dos dedos, acesso
a internet e um design fashion.

"Não sei qual é a cópia ou qual é o
original", ironizou Anssi Vanjotó, ge-
rente de aparelhos multimídia da No-
kia, no lançamento do N81, no final de
agosto. O aparelho despertou enorme
interesse justamente pela sua seme-
lhança com o iPhone. Uma das vanta-
gens do N81, pelo menos no mercado
nacional, é que, se o iPhone não tem

ainda data para
ser lançado no
Brasil, o modelo
da Nokia chegará
ao País já em no-
vembro deste ano.
Nos EUA, a com-
panhia finlandesa
leva vantagem no
preço. Enquanto o
iPhone custa cer-
ca de U$ 600, o
N81 vai ser vendi-
do por U$ 400. De

resto, são só semelhanças - e isso não é
mera coincidência. A maior parte das
tecnologias incorporadas por Jobs no
iPhone já estava
disponível no mer-
cado. Seu mérito foi
reuni-las todas em
uma embalagem
atraente e sair na
frente. Mas os con-
correntes agiram
rápido e não o dei-
xaram só no merca-
do por muito tem-
po. "Na prática, ne-
nhum aparelho é
100% novo", conta
Fiore Mangone, ge-
rente multimídia
da Nokia Brasil.
Nem mesmo no
conceito. Tanto o

iPhone como o N81 chegaram no mer-
cado mundial como celulares para
atender à indústria do entretenimento
- celulares que permitem assistir a ví-
deos em tela horizontal, baixar músi-
cas e até jogar games. Assim como o
iPhone tem a loja virtual iTunes para
baixar músicas, o N81 tem a Ovi, site
da Nokia, também como a sua própria
loja na internet para fazer o mesmo.

Antes até da onda da iPhonema-
nia, a Motorola já navegava pelo uni-
verso dos celulares multimída. O
A1200, por exemplo, é um aparelho
que também traz funções para vídeo,
música e uma tela grande para ser
controlado pelo toque do usuário.

Todos esses aparelhos não causaram
o mesmo impacto de lançamento do
iPhone. Mas os rumores de que o Goo-
gle estaria lançando o seu celular po-
dem mudar essa história. "Quando o
Google lançar o seu aparelho, ele che-
gará no mercado com mais presença do
que qualquer concorrente", explica Síl-
vio Meira, cientista-chefe do CÉSAR
(Centro de Estudos e Sistemas Avan-
çados de Recife). Meira explica que o
design dos celulares não farão mais a
diferença em alguns anos. "A mesma
tela todas as companhias podem fazer.
A diferença é o serviço que será ofere-
cido dentro dessa tela. Imagina se o
Google lançar em seus aparelhos o
Google Maps, sendo que GPS será a
próxima novidade dos celulares."

Enquanto o Google não se manifesta,
um outro fenômeno
da Apple, o iPod,
acaba de ganhar
mais um concorren-
te direto. A Sony
lançou recentemen-
te em uma feira na
Alemanha, o seu
mais novo tocador
de musica digital.
Trata-se do NWZ
A810, que, assim
como o famoso
iPod, toca MP3, car-
rega vídeos, além
de incluir rádio FM.
Qual a diferença
com o tocador de
SteveJobs? H

ecarvalho
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