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iPhones que já circulam no Brasil serão 'anistiados' por operadoras? 
 
A possível chegada do iPhone ao Brasil tem todos os ingredientes da salada russa que envolve 
o lançamento de produtos da Apple em todo o mundo.  

Há alguns meses, o celular é dado como certo este ano no Brasil por várias fontes da mídia. 
Alguns elementos, no entanto, sugerem que sua presença no país corre o risco de ser uma 
sombra da realidade norte-americana e européia. 

Nas apostas, a Vivo é sempre citada como a operadora que trará o iPhone, em abril, julho ou 
agosto. A escolha se encaixaria num pacote de lançamentos da Telefónica, a espanhola que 
detém parte da empresa brasileira e que apresentaria o celular da Apple em sua terra natal e 
em vários países da América Latina onde tem presença forte. 

Mas a definição esbarra nos mexicanos. O jornal local El Universal publicou, na semana 
passada, que o iPhone chegará no país pela Telcel em junho. A operadora é controlada pela 
América Móvil, proprietária da Claro no Brasil. Um pacotão latino-americano semelhante ao da 
Telefonica justificaria a vinda do celular a partir do México. 

A matéria vai além. A mesma fonte da Apple que definiu o mês para a chegada do iPhone 
afirma que ele aportará na mesma data ou em junho em outros mercados da América do Sul.  

O momento é ótimo para a Apple no Brasil. Durante a MacWorld, em janeiro, a empresa 
deixou claro que 2008 seria o ano de expandir os canais de venda no País. A prometida Apple 
Store no Shopping Iguatemi, em São Paulo, se revelou "apenas" a A2You,  primeira Premium 
Reseller, com todos os produtos da empresa num espaço para experimentação. Quase ao 
mesmo tempo, a Fnac abriu no Rio de Janeiro uma Apple Shop - pequeno espaço desenhado 
como as lojas oficiais - e que será levado a outras cidades. 

Mas a vinda do iPhone não depende apenas das lojas físicas. Além de ser celular, o aparelho é 
um iPod e sua relação com a iTunes Store se estreita cada vez mais. No mês passado, a Apple 
apresentou os planos do desenvolvimento de softwares de terceiros para o telefone, que 
incluem o App Store, programa do iPhone para baixar e administrar os aplicativos gratuitos ou 
pagos. Ele será integrado à loja virtual da empresa, que não existe no Brasil. 

Com isso, o celular pode chegar sem acesso aos aplicativos criados oficialmente, numa 
deficiência semelhante à impossibilidade de upgrade do iPod Touch já citada numa coluna 
anterior. 

A corrente de rumores só faz aumentar a expectativa pelo celular da Apple. Milhares de 
iPhones já circulam pelo país e há dúvidas se eles serão "anistiados" pela operadora que 
trouxer o aparelho para o uso oficial. Por outro lado, só o desbloqueio será capaz de rodar 
softwares de terceiros nos telefones originais sem o App Store. Muitas questões a serem 
resolvidas pela Apple. 
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