




MIRE GRANDE, MESMO COMEÇAN-
DO PEQUENO. Atualmente, me-
tade dos americanos que utili-

zam um smartphone no trabalho recor-
re ao BlackBerry. No entanto, desde que
o iPhone foi lançado, 13% dos consumi-
dores trocaram o BlackBerry pelo mode-
lo da Apple. Mais ainda: 40% dos usuá-

rios de smartphones já migraram para o
iPhone. Jobs não quer se contentar com
menos do que atingir a primazia nesse
setor. O modelo lançado na semana pas-
sada permite a sincronização de serviços
de e-mail com a agenda eletrônica e os
contatos telefônicos — urna função es-
sencial para executivos.

Razr. Desde seu lançamento, em
2004, foram vendidos 140 milhões de
unidades do aparelho. Até o momen-
to, as vendas do iPhone somam 6 mi-
lhões. O sucesso do Razr deveu-se ao
seu design ultrafino. Mas ele não
trouxe funções diferentes daquelas
de um celular comum. O iPhone foi
muito além. Como disse o colunista
de tecnologia do jornal The New York
Times, David Pogue, hoje há no mer-
cado três plataformas de acesso à in-
ternet: a Windows, a Apple e a do
iPhone, que não se compara a nada
que já existe.

A INTERNET É O COMPUTADOR.
Em sua pré-história, a inter-
net não era mais que um meio

de facilitar a comunicação entre acadê-
micos. Logo evoluiu para tornar-se um
gigantesco banco de informações. Ago-
ra, é capaz de substituir funções do
computador pessoal, como memória e
capacidade de processamento. Muitos
programas rodam na internet, nas cha-



madas "nuvens de computação" (clouds).
Quando dados estão numa nuvem, é
possível consultá-los de qualquer apare-
lho em qualquer lugar. O iPhone explo-
ra, como nenhum outro celular, essa
possibilidade. A Apple conta com um
serviço de armazenamento de dados na
web específico para usuários do iPhone
— o MobileMe.

MINHA LÍNGUA É SUA LÍNGUA.
Quase tudo que se faz no
iPhone é intuitivo. Sua tela

ampla e sensível ao toque simplifica e
torna natural o acesso às informações
guardadas no telefone e também a nave-
gação na internet. Ao contrário do que
ocorre com a maioria dos smartphones,
que não têm mais que dois ou três de
seus recursos explorados pelos usuários,
no caso do iPhone 80% das pessoas
usam mais de dez de suas funções. Se-
guindo essa mesma lógica, o novo mo-
delo do aparelho exibe todos os seus
comandos na língua do usuário e é ca-
paz inclusive de trabalhar com ideogra-
mas chineses. Se não for possível digitar
um texto em chinês no teclado, basta
desenhar os caracteres na tela. •

1999
INDISPENSÁVEL

Barbie com colar de
pérolas, tailleur e
um celular. O aparelho
começou a se tornar
indispensável - mesmo
para as bonecas

2008
A (NOVA) REVOLUÇÃO DO ALÔ

Steve Jobs lança o iPhone 3G.
O aparelho é mais rápido,

mais completo e mais
barato que o antecessor

2005
NAS MÃOS
DAS MASSAS

Em um conceito
em Edimburgo, na
Escócia, grupo brandia
seus celulares, que
incorporaram funções
como fotografia e
reprodução de música
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