
Para pegar carona no iPhone, vale até fazer anúncio de limpa-vidros  
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A superfície transparente e sem botões do iPhone servirá para o grupo pernambucano 
Raymundo da Fonte anunciar o limpa-vidros Brilux. Quando acionado um aplicativo 
desenvolvido pela agência de propaganda Grupo Nove, em parceria com a empresa de 
tecnologia MobMídia, a tela do telefone fica toda embaçada. Para limpá-la, basta passar o 
dedo.   
 
Assim como o fabricante de produtos de limpeza, diversas empresas já criam aplicativos para 
o celular da Apple, lançado oficialmente hoje no Brasil. Todas querem aproveitar a facilidade 
de uso do aparelho para promover seus serviços e por que não pegar carona na badalação que 
se criou em torno do iPhone.   
 
A movimentação começou antes mesmo da chegada do telefone ao mercado brasileiro. As 
empresas buscaram aparelhos no exterior para se preparar.   
 
O Itaú desenvolveu uma versão de seu site para o telefone da Apple. O banco já tinha uma 
ferramenta que permite a seus clientes fazer uma série de transações por meio de celulares. 
"Mas o iPhone tem uma lógica de navegação na internet que é específico e permite mais 
facilidade de uso", afirma o diretor de sistemas do Itaú, Luís Antonio Rodrigues.   
 
Os usuários do iPhone poderão acessar os serviços do Itaú baixando um software ou 
navegando diretamente na internet. Segundo Rodrigues, o banco tem mais de 100 mil clientes 
que utilizam telefones celulares para consultar informações sobre suas contas ou fazer 
transações. A expectativa é de que o número aumente com o aparelho da Apple.   
 
O Itaú desenvolveu seu aplicativo internamente, mas a procura por serviços para o iPhone já 
começa a gerar mercado para empresas de tecnologia, publicidade e comunicação.   
 
A Laika Design adaptou o site da O2 Filmes ("Ensaio Sobre a Cegueira") para o browser do 
iPhone com isso, todo os vídeos disponibilizados pela produtora em sua página na internet 
poderão ser acessados a partir do aparelho.   
 
Agora, a Laika está trabalhando numa versão de seu próprio site para o iPhone, mas o 
escritório de design gráfico tem a expectativa de atrair novos clientes para esse tipo de 
serviço. "Com o lançamento das operações no Brasil, vai se abrir um novo campo de criação 
para uma interface nova", diz Eric Winck, um dos sócios da empresa.   
 
Criada neste ano, a recifense MobMídia tem como foco desenvolver mídias para telefones 
celulares. O caso do Brilux foi a estréia no iPhone. Mas a empresa criou para ela própria um 
site adaptado ao aparelho da Apple, chamado ipelícula, que vai mostrar toda a programação 
de cinema na capital pernambucana. "Com o tempo, pretendemos explorá-lo em outras 
cidades e vender anúncios", diz Pedro Macedo, sócio da MobMídia. O custo baixo para o 
desenvolvimento dos aplicativos, de acordo com ele, é um grande atrativo para anunciantes. 
Para fazer o ipelícula, por exemplo, foram gastos cerca de R$ 15 mil.   
 
O desenvolvimento do aplicativo começou a ser feito pela MobMídia três meses atrás, quando 
ainda não havia certeza sobre a data em que o iPhone seria lançado. "O mais difícil foi lidar 
com a falta de informação sobre a plataforma. Tivemos de comprar um aparelho, fuçar e 
trocar informação com gente do exterior", diz Macedo.   
 
Com a estréia do aparelho no país, o aplicativo da Brilux deve passar a ficar disponível no site 
da Apple. A companhia americana tem uma página onde disponibiliza para download os 
produtos que têm sua aprovação.   
 
No caso do Brilux, um software é baixado e depois disso a tela registra um ícone com a marca. 
Quando se clica nele, a superfície fica borrada, pronta para ser lustrada. Ao brincar com o 
telefone, os usuários vão mostrar a marca para diversos consumidores, o que eleva o poder de 



alcance da nova mídia, avalia Fernando Lima, diretor de criação da agência Grupo Nove, que 
criou a campanha. "O consumidor desse tipo de aparelho é ativo e gosta de entretenimento."   
 
As empresas reconhecem que o glamour em torno do iPhone é um trunfo para promover seus 
produtos. "A marca Apple é um grande fetiche. Estar associado a ela é positivo", diz Winck, da 
Laika Design.   
 
A facilidade de uso do aparelho é apontada como outro atrativo. Levantamento recente da Net 
Applications mostrou que, nos Estados Unidos, o uso do browser de internet no iPhone é 75% 
maior do que nos outros modelos de celular. "O mérito da Apple foi ter conseguido atender 
uma demanda antiga nos consumidores, de aproximar o telefone móvel do computador. E ela 
conseguiu fazer isso de uma forma confortável de usar", diz o consultor Marcello Póvoa, sócio 
da MPP Solutions.   
 

 
Artigos complementares: 
 
Mesmo com desconto, aparelho tem preço alto  
 
O iPhone estréia hoje no Brasil com uma guerra de preços entre a Vivo e a Claro as operadoras 
que, por enquanto, têm o direito de vendê-lo no país. Apesar do subsídio concedido pelas 
teles, o aparelho não sai por menos de R$ 899 e pode chegar a R$ 2.599, dependendo do 
modelo do celular, do plano de serviços e das condições de pagamento.   
 
As operadoras adotaram estratégias diferentes para financiar a venda do telefone da Apple. 
Por ora, ambas restringem a comercialização a suas lojas próprias.   
 
A Claro montou vários sistemas de preços. Um deles prevê desconto no valor dos pacotes de 
serviços e subsídio menor nos aparelhos. Outro dá um abatimento maior no preço do telefone 
e cobra mais pelos serviços. Uma terceira linha é baseada no financiamento, em até 24 vezes, 
nos cartões American Express. É a opção mais barata na operadora: o iPhone de 8 gigabytes 
fica em R$ 1.000.   
 
A Vivo anunciou que sua opção mais em conta dependendo do pacote de serviços contratado 
pelo cliente pode ficar em R$ 899.   
 
Por enquanto, a Vivo tem contrato com a Apple para comercializar 200 mil aparelhos, que 
chegarão em diversos lotes. A Claro informou apenas que tem um lote inicial de 30 mil 
unidades.   
 
O presidente da Vivo, Roberto Lima, disse que a quantidade disponível deve ser suficiente para 
atender a procura de clientes que se cadastraram no site da Vivo, até porque o registro não 
significa um compromisso de compra.   
 
O executivo afirmou que vai observar a demanda antes de comprar mais aparelhos da Apple. 
Ele preferiu não fazer estimativas sobre o prazo em que se esgotará o estoque. "Vamos ver 
como o mercado se comporta. Por mais que eu ache que tem demanda, é um produto novo e 
relativamente caro", ressaltou. "É o preço parecido com o de algumas TVs de plasma."   
 
Segundo ele, o valor poderá ter abatimentos adicionais, dependendo do perfil e da pontuação 
de cada cliente no sistema de bonificação da operadora.   
 
O presidente da Claro, João Cox, afirmou que a operadora está preparada para atender a 
demanda, que, segundo ele, é "impressionante". "Nunca experimentei nada igual na vida. As 
pessoas ligam querendo", disse.   
 
O iPhone tornou-se objeto de desejo também para as operadoras devido a seu potencial de 
geração de receitas. Por se tratar de um aparelho voltado para o acesso à internet, ele ajuda 



as teles a aumentar o faturamento com serviços de transmissão de dados.   
 
Nos países onde o iPhone já é utilizado, as operadoras tiveram aumento médio de 30% na 
receita com serviços de dados proveniente dos assinantes que têm o celular da Apple, 
ressaltou o presidente da Vivo.   
 
"Imagino que, para nós, também haverá aumento de receita, mas o mais importante é que o 
iPhone cria um vínculo maior com os clientes", afirmou Lima.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


