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Desde que o iPhone chegou ao mercado, em meados de 2007, fabricantes concorrentes de 
telefones e provedores de serviços de telefonia sem fio que não têm um acordo para vender o 
aparelho da Apple vêm fazendo o que podem para não demonstrar inveja da situação. Eles 
lançaram alguns aparelhos que imitam a tela sensível ao toque do iPhone, mas, no fundo, a 
maioria ficou torcendo para que o aparelho portátil da Apple, oferecido com exclusividade pela 
AT&T nos Estados Unidos, não se tornasse um sucesso. Foi inútil. No quarto trimestre do ano 
passado, a Apple havia abocanhado mais de um quarto do mercado americano dos chamados 
telefones inteligentes ou "smartphones", os aparelhos móveis que realizam tarefas de 
computador, como e-mail e navegação pela internet.   
 
Agora, uma nova safra de imitadores do iPhone está chegando ao mercado. Para ajudá-los a 
competir com a AT&T, a Verizon Wireless e a Sprint Nextel estão trabalhando com alguns dos 
maiores nomes do setor, incluindo a Nokia e a Samsung Electronics, para desenvolver novos 
celulares. No mês passado, a Sprint anunciou um aparelho parecido com o iPhone feito pela 
Samsung, chamado Instinct, que será lançado mais para o fim do ano. "A Apple não vai ficar com 
todo o espaço para ela", diz Danny Bowman, vice-presidente da Sprint. "Eles vão ter muita 
concorrência."   
 
Os usuários dos telefones inteligentes são cobiçados pelas companhias telefônicas. Eles tendem a 
gastar mais com serviços de telefonia sem fio todos os meses, uma vez que surfam na internet e 
verificam seus e-mails. Até o ano passado, a líder inconteste do mercado era a Research In 
Motion (RIM), cujos telefones Blackberry são vendidos por todas as grandes companhias 
telefônicas dos EUA. A RIM ainda é a maior fabricante de smartphones, com 41% do mercado 
americano no quarto trimestre de 2007, segundo o instituto de pesquisa Cannalys. Mas a Apple 
tornou-se um concorrente em menos de um ano - e está dando uma vantagem competitiva à 
AT&T, uma vez que as pessoas que querem o aparelho têm apenas um lugar para recorrer.   
 
A briga para enfrentar a Apple poderá ser muito boa para os consumidores. Os novos telefones 
vão oferecer mais que o e-mail e as capacidades primitivas de navegação na internet dos 
desajeitados aparelhos atuais, reproduzindo com mais fidelidade a facilidade, velocidade e 
flexibilidade dos computadores pessoais. Uma variedade maior de telefones inteligentes estará 
disponível, muitos a preços inferiores à faixa entre US$ 399 e US$ 499 do iPhone. O KF-700, da 
LG Electronics, que deve ser lançado este ano nos EUA, possui um teclado que desliza por detrás 
da tela sensível ao toque, para facilitar a digitação. O Xperia X1, da Sony Ericsson, também vai 
oferecer tela sensível ao toque e teclado deslizante.   
 
Mas uma tecnologia mais sofisticada não será suficiente para derrotar a Apple. O que fez do 
iPhone um sucesso é a sua integração funcional entre aparelhos e software e sua fácil operação. O 
aparelho agrupa uma grande variedade de funções de computador, de uma maneira que até 
mesmo os que têm fobia por tecnologia podem dominá-lo em poucos minutos. Os concorrentes 
ainda não foram capazes de imitar esse truque. O primeiro esforço da Sprint para criar um 
concorrente do iPhone, um aparelho da High Tech Computer (HTC), de Taiwan, vem tendo vendas 
desapontadoras desde seu lançamento, em novembro.   
 
A Sprint deposita muitas esperanças no Instinct. No ano passado, a companhia formou o que 
chamou de "Tiger Team" (Equipe Tigre), para criar um produto que recebeu o nome-código de 
Nerva. A companhia contratou o Iconmobile Group, de Berlim, para desenvolver o software que 
tornaria simples a interação entre a tela sensível ao toque do telefone, os botões e os menus. A 
Sprint, então, enviou engenheiros para trabalharem com a Samsung e com provedores de 
aplicativos de telefonia móvel para certificar-se de que os aplicativos criados para o aparelho iriam 
interagir sem problemas com a plataforma da Iconmobile, especializada em dispositivos móveis.   
 



A Sprint também fez um esforço para colocar no aparelho um software da TeleNav, especialista 
em programas de navegação, para que o dispositivo pudesse usar os sinais de satélite e, dessa 
forma, pudesse prestar serviços de navegação no trânsito e recomendações de restaurantes. O 
Instinct deverá chegar ao mercado americano na metade de junho, com preço entre US$ 200 e 
US$ 250.   
 
A Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, também está atirando contra a Apple. A 
companhia finlandesa disse, no quarto trimestre do ano passado, que começaria a vender um 
novo aparelho com tela sensível ao toque em algum momento depois de junho, mas desde então 
não se manifestou mais sobre o projeto. Com isso, os aficcionados por telefones celulares tentam 
descobrir pedidos de registro de patentes pela Nokia, em busca de pistas. Uma dessas pistas 
descreve um telefone capaz de perceber movimentos sem precisar ser tocado, de modo que o 
usuário poderia, por exemplo, inclinar o aparelho para baixar uma página da internet. "Estamos 
aqui há muito tempo e realmente estamos na frente em termos de funcionalidades, características 
e volume", afirma Daniel Shugrue, um executivo do setor de marketing da Nokia.   
 
A RIM também já deu sinais de que está se preparando para a batalha contra a Apple. A 
companhia canadense disse que pretende lançar pelo menos quatro novos aparelhos este ano, 
embora ainda não tenha fornecido detalhes. O analista Carmi Levy, da consultoria AR 
Communications, acredita que pelos menos um dos aparelhos terá tela sensível ao toque.   
 
A Apple, é claro, não está parada. Em março, a companhia de Cupertino, na Califórnia, anunciou 
que vai acrescentar capacidade de e-mail empresarial ao iPhone e oficialmente abriu o aparelho a 
programadores de fora da companhia, permitindo a eles criar novos aplicativos. Há também 
especulações de que um novo modelo do iPhone será lançado em breve, oferecendo 
características como videoconferência e tecnologia GPS. A Apple não quis falar sobre o assunto.   
 
Não está claro se o Instinct, da Sprint, ou qualquer um dos outros novos aparelhos, vai 
impressionar os consumidores do mesmo jeito que o iPhone. Mesmo assim, a competição está a 
caminho. A Apple está ajudando a desencadear um surto de inovação, mesmo que ela não venha 
de Cupertino.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mai. 2008, Tecnologia&Telecom, p. B3. 


