
Microsoft e RIM esquentam guerra do celular inteligente  
 
O desenho elegante e a tela sensível ao toque não são os únicos motivos do sucesso 
estrondoso do iPhone, o telefone celular da Apple. A companhia também foi hábil em cativar o 
consumidor com uma loja on-line de aplicativos: pequenos programas específicos dedicados a 
tarefas específicas, de fornecer dicas de dieta ou organizar as finanças até transformar o 
celular em um controle remoto.   
 
Agora, porém, dois pesos-pesados estão prontos para enfrentar a Apple em seu próprio campo 
e lançar lojas virtuais de aplicativos para concorrer com a App Store a Microsoft e a Research 
in Motion (RIM), criadora do aparelho BlackBerry.   
 
Na RIM, o plano é abrir a loja, batizada de BlackBerry App World, no prazo de um mês, 
informou a porta-voz Tenille Kennedy. No site estarão disponíveis jogos e aplicações para 
música, entre outros tipos de programa. O pagamento dos downloads a transferência dos 
arquivos para o celular será feito por meio do PayPal, o site especializado do eBay.   
 
A estratégia da RIM é criar programas com apelo cada vez maior para o consumidor comum à 
medida que seu foco ultrapassa o círculo dos clientes empresariais basicamente empresas que 
compram celulares para seus executivos e chega aos usuários individuais. Os maiores bancos 
e seguradoras do mundo cortaram mais de 260 mil empregos desde julho de 2007, devido à 
recessão global, o que está levando os fornecedores de produtos e serviços a buscar novos 
segmentos.   
 
"Mais e mais o que torna um aparelho bem-sucedido não é apenas o equipamento, mas o 
software", diz Carolina Milanesi, analista da consultoria Gartner, em Londres. "As pessoas 
estão perguntando 'o que você vai fazer para ir além do aparelho atual e torná-lo mais 
interessante?'", afirma a especialista.   
 
O consumidor, claro, é o rei, mas a Microsoft também está interessada em conquistar outra 
peça fundamental nesse quebra-cabeça: os desenvolvedores independentes de software - 
gente que não trabalha diretamente para ela, mas cria programas compatíveis com sua 
tecnologia. A lógica é que quanto mais programadores desenvolverem programas para o 
Windows, maior será a relevância do sistema no mundo da telefonia celular.   
 
A Microsoft planeja criar uma espécie de mercado central para vender ao consumidor 
programas para aparelhos celulares de fabricantes diversos, mas que rodam o sistema 
operacional Windows Mobile. No quarto trimestre do ano passado, o sistema respondia por 
11,8% do mercado mundial de telefones inteligentes ou "smartphones", segundo dados do 
Gartner. Com isso, ocupava o terceiro lugar no ranking global do setor, atrás do Symbian, 
usado principalmente pela Nokia, e pelo software dos aparelhos BlackBerry, da RIM. A Apple 
aparecia em quarto lugar, com participação de 8,2%.   
 
A promessa da Microsoft é tratar os desenvolvedores melhor do que a Apple o faz. Em menos 
de um ano, desde que foi lançada em julho de 2008, a App Store, da Apple, já reúne mais de 
15 mil aplicativos. O site está disponível no Brasil, onde chegou antes do iTunes, a loja de 
música da Apple, que ainda não foi lançada no país.   
 
Os desenvolvedores reclamam, no entanto, que leva semanas para a Apple aprovar ou rejeitar 
seus produtos e que as razões para barrar os itens às vezes são obscuras ou inconsistentes. A 
Apple não quis comentar o assunto.   
 
A Microsoft proclama que será mais direta com os desenvolvedores. Inigo Lopez, gerente 
sênior do Windows Marketplace for Mobile - o nome da iniciativa diz que a companhia vai dizer 
claramente aos criadores de software que tipos de programas serão aceitos e quais não serão. 
O executivo não deu detalhes, mas afirmou que os critérios de seleção vão incluir segurança, 
conteúdo e quanto da largura de banda das operadoras o software vai consumir. "As regras 
serão muito objetivas", diz Lopez.   
 



Os desenvolvedores poderão conectar-se a um site da Microsoft, onde os programas ficarão 
durante o processo de aprovação, para ver os dados de venda dos aplicativos já aprovados. 
Em cada venda, a Microsoft vai ficar com 30% do valor e o criador do software, com 70%. É a 
mesma divisão estabelecida pela Apple.   
 
Já existem mais de 20 mil programas disponíveis para os telefones equipados com o Windows 
Mobile e os consumidores podem encontrá-los em sites como Handango.com e 
PocketGear.com. O problema é que esses sites não são muito conhecidos e não há um lugar 
central para obter os programas, o que cria um problema de distribuição para os fabricantes 
de software.   
 
"A Microsoft devia ter feito isso há muito tempo", diz Michael Gartenberg, vice-presidente de 
estratégia e análise do grupo de pesquisa Interpret, de Los Angeles. A Microsoft orgulha-se de 
seu relacionamento com os programadores, mas um grande sucesso na App Store, da Apple, 
pode significar um negócio importante para pequenos desenvolvedores. Para evitar que os 
programadores migrem para a Apple, a Microsoft precisa abrir sua própria loja e mantê-la em 
funcionamento, afirma Gartenberg.   
 
A previsão é de que a crise não vai poupar o segmento dos celulares inteligentes. Segundo a 
consultoria IDC, o ritmo de crescimento do mercado vai desacelerar para 8,9% um terço da 
velocidade do ano passado. Apesar disso, os negócios terão um desempenho bem superior ao 
do mercado de celulares em geral, que vai cair pela primeira vez desde 2001, de acordo com o 
IDC.   
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