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César, da Hands: “O iPhone dividiu as águas 
em termos de acesso à internet pelo celular”

O iPhone foi lançado no Brasil 
há pouco mais de um mês, pela 
Vivo e Claro. Os preços — entre 
R$ 899 e R$ 2.599 — esfriaram 
o ânimo dos consumidores, e 
alguns especialistas acham di-
fícil que as operadoras atinjam 
a meta de vendas, estimada em 
300 mil aparelhos até o fim do 
ano. No lançamento, a Claro 
anunciou que o primeiro lote 
era de 30 mil aparelhos e que já 
havia encomendado mais. Pelo 
site da Claro, mais de 100 mil 
pessoas haviam se inscrito, an-
tes mesmo do início das vendas, 
como potenciais interessadas em 
adquirir um dos modelos. A Vivo, 
também no lançamento, garantiu 
que havia adquirido um lote de 
200 mil aparelhos para atender 
à demanda.

Apesar de a procura ser 
menor que a esperada inicial-
mente, o aparelho da Apple tem 
alterado o comportamento do 
usuário móvel. Antes do iPho-
ne, apenas 12% da base total de 
assinantes móveis acessava a 
internet pelo celular. Já entre a 
base total de proprietários bra-
sileiros do iPhone, estimada em 
mais de 100 mil aparelhos (ofi-
ciais ou desbloqueados pelos 
usuários), calcula-se que 84% 
dos assinantes acessem a rede 
mundial via celular. “O iPhone 
dividiu as águas em termos de 
acesso à internet pelo celular”, 
afirma o diretor de marketing e 
estratégia da Hands, César S. 
César. A Hands já desenvolveu 
mais de 200 canais de conteúdo 
baseados no touchscreen (tela 
sensível ao toque) e, dos 340 
sites das operadoras móveis 
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iPhone: antes e depois
O aparelho da Apple lança a tendência do touchscreen, cria um novo tipo de relacionamento entre 
operadora e fabricantes de celulares e provoca a reação imediata dos concorrentes
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Cláudia, da Predicta: 54% dos usuários 
acessam a internet pelos aparelhos Apple

Nokia, Motorola e Samsung: concorrentes do iPhone também apostam em tecnologia touchscreen

em operação, é responsável por 
300 sites.

Segundo César, o iPhone 
muda o jogo entre as operado-
ras e os fabricantes, e a compra 
de downloads pelo consumidor 
— via iTunes e Apple Store — 
passa a ser feita diretamente 
com o fabricante, e não mais 
com a operadora.

Estima-se que, no ano que 
vem, serão vendidos entre 10 
milhões e 12 milhões de apare-
lhos celulares e, desses, entre 4 
milhões e 5 milhões serão do tipo 
touchscreen. Nos levantamentos 
feitos pela consultoria Predicta 
sobre acesso móvel à internet, 
54% dos usuários o fazem pelos 
aparelhos Apple (iPhone e iPod 
Touch) e 33% o fazem por apa-
relhos da Nokia. Na comparação 
com o acesso fixo, o visitante 
móvel acessa 1,7 página por 
visita e o fixo acessa 2,2 páginas 
a cada visita.

Mudança de 
comportamento

“O crescimento do acesso à in-
ternet móvel não é somente pelo 
iPhone, e sim, de forma geral, 
também pelos demais aparelhos”, 
afirma a diretora de inteligência 
e marketing da Predicta, Cláudia 
Woods. O que o iPhone fez foi se 
apropriar da mobilidade e mudar 
o comportamento do usuário 
quanto ao acesso à rede mundial 
de computadores, diz Cláudia. A 
executiva diz que não 
é apenas a funcionali-
dade touchscreen que 
explica o novo nível 
do usuário quanto à 
internet móvel. “É o 
conjunto, o jeito fácil 
de navegar, a pratici-
dade do aparelho.”

Essa facilidade 
levou a Abril Digital 
a lançar, simultanea-
mente à chegada do 
iPhone 3G ao Brasil, 
conteúdos premium 
para o usuário, os 
chamados wapsites. 
São cinco sites do 
tipo WAP (Wireless 
Application Proto-
col): o portal Abril.com, a re-
vista Veja, a Veja São Paulo, a 
Veja Rio e a Playboy. O conteúdo 
desses sites foi adaptado para o 
iPhone. A editora prevê o lança-
mento de mais 25 wapsites nos 
próximos meses.

Os concorrentes Nokia e Mo-
torola alegam que a tecnologia 
touchscreen já está presente 
nos aparelhos de ambos os 
fabricantes há anos. Mas foi a 
Apple que teve a idéia de aliar 

a facilidade dessa tecnologia e 
tornar o aparelho amigável, de 
forma que o usuário não tenha 
dificuldades para lidar com os 
browsers dos equipamentos. E 
também permitir que o acesso 
seja feito pelo padrão Wi-Fi 
(Wireless Fidelity).

“Lançamos o primeiro apa-
relho com funções touchscreen 
em 2002”, afirma o diretor de 
produtos da Motorola, Edson 
Bortolli. O executivo diz que 

várias aplicações existentes nos 
aparelhos da Motorola são de 
acessos diretos, nos chamados 
hot links, pelos quais o usuário 
acessa a internet sem ter de 
abrir o brow ser. Isso facilita, por 
exemplo, o acesso a comunida-
des como Flickr, Messenger e 
YouTube — o assinante apenas 
toca no ícone e o próprio apare-
lho direciona ao site desejado.

Para fazer face ao iTunes da 
Apple, que oferece a venda de 
músicas pelo celular, a Nokia 
criou a Nokia Music Store, cujo 
catálogo dispõe de mais de 5 mi-
lhões de músicas de gravadoras 
como EMI, Sony, BMG e Univer-
sal. “Durante um ano, o usuário 
pode baixar músicas e arquivar 
no celular ou no computador de 
forma gratuita”, afirma o diretor 
de serviços e software da Nokia, 
Fiore Mangone.

O sistema operacional do 
iPhone é o Safari, que trabalha 
com código aberto, o que pos-
sibilita que desenvolvedores de 
conteúdo do mundo todo criem 
novas aplicações a todo instante. 
Essa facilidade explica, em parte, 
a adesão do usuário ao aparelho. 

Os concorrentes já perceberam 
isso. A Nokia adquiriu de forma 
integral a Symbian Foundation, 
espécie de fórum que reunia 
fabricantes alinhados com o 
sistema operacional Symbian, 

presente nos apare-
lhos da empresa. Com 
a aquisição, a Nokia 
pretende abrir o códi-
go do Symbian para os 
desenvolvedores, em 
estratégia equivalente 
à da Apple.

O iPhone tem o mé-
rito de mudar dois tipos 
de comportamento: o 
do usuário, no acesso 
à internet, e o de fabri-
cantes de aparelhos, 
que começam a comer-
cializar conteúdo, cuja 
função era restrita às 
operadoras. Também 
faz com que se trabalhe 
com códigos abertos, e 

não mais com sistemas operacio-
nais proprietários.

Essas mudanças de estraté-
gias são apontadas pelos diver-
sos players — desenvolvedores 
de conteúdo, agregadores e 
fabricantes de handsets — como 
fundamental para a expansão 
do mercado de aparelhos in-
teligentes (smartphones) e da 
tecnologia touchscreen. Todos 
os agentes têm ou desenvolvem 
algum aplicativo baseado nos 
ícones lançados pela Apple na 
tela do iPhone.

Bortolli, da Motorola: “Lançamos o  
primeiro aparelho touchscreen em 2002”

Nokia Music Store, concorrente do iTunes, tem mais de 5 milhões  
de músicas que podem, durante um ano, ser baixadas de graça
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