
O MERCADO DE TELEFONIA CE-
lular, o segmento que mais
cresce é o de smartphones, os
aparelhos que reúnem num
formato de bolso caracterís-
ticas de computadores. Em
2007, foram vendidos 115

milhões desses telefones em todo o mundo, au-
mento de 60% em relação ao ano anterior. No
mesmo período, a venda de celulares cresceu
apenas 16%. A onda dos telefones inteligentes
é fruto de avanços tecnológicos que têm per-
mitido aos fabricantes
criar aparelhos mais po-
derosos com preços cada
vez mais baixos. O design
atraente ainda é um im-
portante argumento de
venda, mas no mundo dos
smartphones a escolha es-
tética é só parte da deci-
são de compra: as funções
que o celular vai desem-
penhar são cada vez mais
importantes na tomada de
decisão. Prova disso é o
mais recente anúncio da
Apple. No início de mar-
ço, o CEO da empresa,
Steve Jobs. anunciou o
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aguardado lançamento do kit de desenvolvi-
mento de software para o iPhone. Com ele, pro-
gramadores de todo o mundo poderão criar apli-
cativos para o telefone que já tomou o mundo
de assalto com sua elegância — c que agora
pode ser também capaz de competir de igual
para igual no mundo corporativo com o oni-
presente BlackBerry. O anúncio da Apple foi
apenas o lance mais recente numa disputa pe-
lo coração dos celulares: o sistema operacio-
nal, O Windows domina o mundo dos compu-
tadores — e a próxima fronteira dessa batalha

é o telefone celular.
Em jogo está um prê-

mio bilionário. Embora
os smartphones hoje ain-
da sejam uma porcenta-
gem pequena do total de
celulares em uso, os nú-
meros da indústria da te-
lefonia móvel são de ou-
tra ordem de grandeza
quando comparados à in-
dústria dos PCs. No ano
passado, foram vendidos
1,1 bilhão de celulares,
ante 269 milhões de com-
putadores. Mesmo que os
valores cobrados pelo sis-
tema operacional de um



celular sejam apenas uma fração de seu
equivalente nos PCs, trata-se de um mer-
cado enorme. É de olho nele que os maio-
res gigantes da tecnologia estão se posi-
cionando — e entre eles está, naturalmen-
te, a Microsoft. Mas repetir o sucesso que
o Windows obteve no mundo dos compu-
tadores será muito difícil, se não impos-
sível. O primeiro obstáculo para isso é a
diversidade de fabricantes de celulares.
Para conseguir estar num aparelho, é pre-
ciso estabelecer relações próximas com
todos eles. Hoje, a empresa de Bill Gales
tem acordos com mais de 50 fabricantes.
Mas o maior de todos está fora de seu al-
cance, pelo menos por enquanto: a Nokia.
maior vendedora de celulares do mundo,
é sócia majoritária da empresa que pro-
duz o sistema Symbian, concorrente dire-
to do Windows Mobile.

NEM SEQUER A MAIOR PARCEIRA da
Microsoft no universo móvel se compro-
mele com uma relação exclusiva. A lai-
wanesa HTC, responsável por 85% das
vendas do Windows Mobile no mundo,
já anunciou que também vai produzir mo-
delos baseados no Android. sistema ope-
racional aberto (ou seja. que não tem do-
no) desenvolvido por um consórcio lide-
rado pelo Google. "O futuro do celular é
a internet. Como o Google é bem-suce-
dido nessa área, decidimos participar do
consórcio", diz Allan Macintyre. diretor
de marketing da HTC para a América La-
tina. No mundo dos computadores de bol-
so, ao que tudo indica, a Microsoft não
será capaz de erguer as mesmas barrei-
ras de entrada que garantiram seu mono-
pólio nos PCs. "Há espaço suficiente pa-
ra pelo menos três sistemas operacio-
nais", diz Adarn Leach. analista da con-
sultoria britânica Ovum, especializada
em telecomunicações.

Mas são muitos os atores envolvidos
no mercado de smartphones, e os fabri-
cantes são apenas uma parte de uma com-
plexa equação. Outro elemento decisivo
são as operadoras. Com os principais mer-
cados do inundo já tomados, a disputa dos
grandes grupos de telecomunicações ho-
je é pelas receitas de tráfego de dados.
Como a imensa maioria das operadoras
funciona, na prática, como um canal de
distribuição de aparelhos, o sistema que
garantir mais receitas certamente será fa-
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Smartphones: vorecido. Na Alemã-
palco da nha, a operadora T
próxima guerra Mobile observou que
do software os usuários de iPhone

mais a internet que a
média dos consumidores. Os departamen-
tos de tecnologia das grandes empresas
também terão papel importante na dispu-
ta que se avizinha. Hoje, a maioria está
acostumada a lidar com o BlackBerry, da
canadense Research In Motion, que pro-
duz os aparelhos vistos nas mãos dos exe-
cutivos e também o complexo sistema de
software que garante a entrega das men-
sagens de e-mail em tempo real. Desban-
car um competidor de reputação provada
não será uma tarefa fácil.

O FATOR MAIS IMPORTANTE e decisivo
na batalha, porém, deve ser a lealdade dos
desenvolvedores de software. Quando
apresentou o conjunto de ferramentas que
permitirá aos programadores criar aplica-

tivos para o iPhone, Steve Jobs também
anunciou a instituição de um fundo de 100
milhões de dólares para apoiar a criação
e o crescimento de novas empresas cuja
atividade principal será escrever softwa-
re para a plataforma. O comando desse
fundo é de ninguém menos que John
Doem um dos capitalistas de risco mais
bem-sucedidos do Vale do Silício. "O iPho-
ne é uma oportunidade maior que a dos
PCs". disse ele. Um pouco de exagero?
Talvez. Mas Doerr foi um dos primeiros
a apostar em empresas como Google e
Amazon — e, quando ele fala, a indústria
da tecnologia ouve com. atenção.

Nos primeiros quatro dias em que es-
tiveram disponíveis para download no si-
te da Apple, as ferramentas para desenvol-
vedores foram baixadas mais de 100 000
vezes. O kit do sistema Android. do Goo-
gle, foi baixado 750 000 vezes — e o gi-
gante das buscas promete distribuir 10 mi-
lhões de dólares em prêmios aos melho-
res aplicativos. Embora os consumidores

não comprem os aparelhos pelo sistema
operacional, os tipos de programa que ele
aceita serão um fator decisivo. "A plata-
forma que tiver a comunidade de desen-
volvedores mais ativa será a mais forte can-
didata a vencer a batalha da computação
móvel", disse o analista Gene Munster, do
banco de investimentos Piper Jaffray. Ho-
je, o sistema Symbian, que tem por trás a
Nokia, é líder absoluto em termos de dis-
seminação e já conta com quase 9 000 pro-
gramas para sua plataforma. Mas isso quer
dizer pouco, segundo os especialistas. Ain-
da é cedo demais para apontar os favori-
tos. Os primeiros aplicativos para os sis-
temas da Apple e do Google só devem apa-
recer a partir do meio do ano. Nos anos 80,
quando a Microsoft consolidou sua posi-
ção de dominação no mundo dos desktops,
o fator determinante para sua vitória foi o
cortejo dos desenvolvedores independen-
tes. Agora, ao que tudo indica. Google e
Apple aprenderam a lição — e não vão
deixar que a história se repita.
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