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N a Carolina do Norte, Estados
Unidos, o programador Ethan
Nicholas, de 30 anos, faturou
] milhão de dólares em três

meses. Em Sorocaba, no interior pau-
lista, o analista de sistemas Renato Pes-
sanha, de 33 anos, não chegou a ficar
milionário, mas tampouco está recla-
mando — embolsou 10000 dólares em
quatro meses. Ambos tiveram sucesso
num novo campo de negócios: criaram
aplicativos para quem usa o iPhone.
Aplicativos são programas simples,
ferramentas que complementam e am-
pliam o uso do celular. Desde julho de
2008, milhares deles são comercializa-
dos, ou oferecidos de graça, na loja vir-
tual da Apple, a App Store (veja o qua-
dro ao lado). E há um grande apetite
por esse tipo de programa. Em dez me-
ses, foi feito mais de l bilhão de

downloads desses softwares somen-
te da App Store. Pessanha é au-

tor do Forca Brasil, o progra-
ma brasileiro mais vendi-

do no site, com 15000



downloads. Trata-se de uma versão em
três línguas (português, inglês e espa-
nhol) para o tradicional jogo de forca.
Nicholas criou o iShoot, game com
tanques de guerra que já foi baixado
3 milhões de vezes. Calcula-se que,
atualmente, 50000 pessoas, dos mais
diversos países do mundo, tentem repe-
tir o feito. "Antes do iShoot, eu nem
conseguia pagar a hipoteca da casa",
disse o programador a VEJA.

O negócio de aplicativos para celu-
lares não é novo. Existe há quase uma
década. O site Handango vende mais
de 140000 programinhas desse tipo
para BlackBerry, Palm e telefones de
marcas como Samsung, Motorola, LG
e Nokia. Boa parte dessas ferramentas
tem por objetivo facilitar tarefas como
abrir e-mails ou sincronizar calendá-
rios e agendas. O iPhone mudou as re-
gras do jogo. Em meados do ano pas-
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sado, a Apple lançou um kit
de desenvolvimento de apli-
cativos. Ele pode ser baixado
da internet, gratuitamente,
por qualquer pessoa. Esse kit
não é de fácil compreensão
para leigos, mas pode perfei-
tamente ser usado por ama-
dores em programação. Pes-
sanha, do Forca Brasil, criou
seu joguinho em menos de

quatro dias, entre o Natal e o Ano-No-
vo de 2008. O kit conta com recursos
que simplificam a produção de softwa-
res, como uma biblioteca de códigos.
Eles acionam automaticamente fun-
ções do telefone, como o acelerômetro
(o sensor de movimentos do iPhone).
ou configuram o sistema de GPS. Há
ainda simuladores e exemplos de pro-
gramas que servem como molde para
novos aplicativos. Essa simplificação
permitiu, por exemplo, que o garoto
Ding Wen. de 9 anos, natural de Cinga-
pura, criasse o Doodle Kids, aplicativo
que permite desenhar na tela do iPho-
ne. Para apagar os rabiscos, basta cha-
coalhar o aparelho. O software, gratui-
to, já foi baixado mais de 480000 ve-
zes. Ding não fez o trabalho sozinho.
Contou com a ajuda do pai, Lim Thye
Chean, que dá aulas de programação
para o filho há dois anos. "Nós dois



gostamos de criar softwares e colocá-
los na App Store para ver qual tem
mais sucesso", disse Chean a VEJA.

A consultoria britânica Juniper
Research estima que, somente em 2008,
a Apple tenha faturado 100 milhões de
dólares com seus aplicativos. Ela fica
com 30% do valor de venda de cada fer-
ramenta. Mantido o ritmo atual, arreca-
dará 365 milhões de dólares até o fim de
2009. "Em toda a minha carreira, nunca
vi nada semelhante", disse, no início do
ano, um animadíssimo Steve Jobs, o
presidente da companhia. Não por aca-
so, toda a indústria está—mais uma vez
— correndo atrás do padrão criado pela
Apple. O Google, por exemplo, apre-
sentou no fim de 2007 o Android, um
sistema operacional para celulares. Ele é
usado pelo aparelho Gl, da taiwanesa
HTC. mas ainda não está à venda no
Brasil. Em outubro do ano passado, três
meses depois da inauguração da App
Store, o Google lançou a própria loja de
aplicativos gratuitos. Começou a vendê-
los em fevereiro deste ano. A criação de
programas também é aberta a qualquer
pessoa. Há uma única variação signifi-
cativa no modelo de negócios. O Google
não rica com nenhum tostão da venda.
Repassa sua cota de 30% integralmente
para as operadoras de celulares, como
uma forma de estimular a adesão do An-
droid por parte dessas companhias. Em
dezembro, a Palm entrou no jogo. No
mês passado, foi a vez da Research in
Motion (RIM), que fabrica o BlackBer-
ry. E a Nokia deve abrir nesta semana o
seu serviço, com um cardápio inicial de



25000 programas (a Apple tem 38 000).
A Microsoft anunciou que não vai ficar
fora do novo filão. "Esse mercado deve
movimentar 25 bilhões de dólares em
cinco anos", disse a VEJA Windsor Hol-
den. da Juniper Research.

Entre os aplica-
tivos oferecidos pe-
las empresas, há
itens bastante úteis.
Dezenas trazem de-
talhes em tempo
real do trânsito em
cidades de todo o
mundo. Outros aju-
dam a tomar deci-
sões durante as
compras. O Shop-

Savvy (utilizado no Google Android),
por exemplo, compara o preço de produ-
tos em 40 (XX) lojas americanas com base
no código de barras de cada artigo. Exis-
tem programas voltados para públicos
específicos. Os médicos, por exemplo,

contam com listas de remédios, nas
quais são detalhadas contraindicações e
posologia. Não faltam também boba-
gens, ou até idéias infames, principal-
mente na lista dos aplicativos para
iPhone. A Apple não divulga o total de
downloads, mas o joguinho mais baixa-
do no Brasil é o BubbleWrap. Grátis,
ele reproduz embalagens com pequenas
bolhas de ar que revestem produtos frá-
geis. O usuário do telefone pode "es-
tourá-las" com um toque na tela. Re-
centemente, a Apple retirou de sua loja
virtual o Baby Shaker, em que um bebê
tinha de ser chacoalhado para parar de
chorar. Ele foi considerado grosseiro.
Outro programa banido pela compa-
nhia foi o I Am Rich (Eu Sou Rico).
Ele exibia na tela um ícone com o dese-
nho de um rubi e a mensagem: "Eu sou
rico, mereço isso". Custava 999,99 dó-
lares. O mais surpreendente: saiu da
App Store após oito vendas em 24 ho-
ras. Foi adquirido por seis americanos,
um alemão e um francês. •
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