
Sem Jobs no palco, Apple mostra o novo e aguardado iPhone 
 
A Apple deu mais uma lição de marketing, ontem, ao apresentar um pacote de novidades que 
inclui de tudo um pouco: notebooks Macintosh Pro mais sofisticados, o sistema operacional 
"Snow Leopard", o programa de navegação Safari 4 e, principalmente, os aguardados novos 
modelos do celular iPhone. O público já esperava parte desses anúncios, mas, como é costume 
na Apple, a empresa conseguiu manter o mistério para chamar a atenção do mercado para a 
abertura de sua conferência anual de desenvolvedores, em San Francisco. 
 
A joia da coroa é o novo iPhone, batizado de 3G S. O aparelho tem câmera de 3 megapixels e 
é capaz de gravar vídeo. Segundo a Apple, ele pode ser duas vezes mais rápido na hora de 
abrir mensagens que seu antecessor e conta com controles de voz para discagem e bússola 
embutida. "Os clientes ficarão perplexos com tudo o que ele faz", disse Phil Schiller, vice-
presidente sênior da Apple. O executivo foi o principal palestrante na abertura do evento, um 
papel geralmente reservado a Steve Jobs, que está de licença médica, com previsão de voltar 
no fim do mês. 
 
O modelo de 16 gigabytes (Gb) do iPhone 3G S vai custar US$ 199 nos Estados Unidos, 
enquanto o modelo de 32 Gb sairá por US$ 299. O iPhone atual, que custava US$ 199, terá 
seu preço rebaixado para US$ 99.  
 
A Apple também demonstrou um novo sistema operacional para iPhone. Junto com os novos 
modelos, o programa representa munição fresca para a empresa fazer frente a rivais como o 
BlackBerry, da Research in Motion (RIM) e novo Pre, lançado com sucesso pela Palm no fim de 
semana. 
 
A companhia também mostrou os novos laptops MacBook Pro, que oferecem chips mais 
rápidos, preços mais baixos e maior duração de bateria. O preço do novo aparelho de 15 
polegadas começará em US$ 1.699, enquanto um modelo de 17 polegadas sairá por US$ 
2.499, disse Schiller. Os aparelhos têm baterias que duram até 7 horas. A Apple também 
lançou um MacBook Pro de 13 polegadas com preço a partir de US$ 1.199.  
 
Em um desafio ao novo Windows 7, da Microsoft, a Apple apresentou um sistema operacional 
atualizado para os computadores Mac. O "Snow Leopard" (leopardo das neves) vai estrear em 
setembro, um mês antes do lançamento do Windows 7. A atualização do sistema custará US$ 
29.  
 
"A Apple está partindo para a jugular com o 'Snow Leopard'", disse Hakim Kriout, 
administrador de carteira na empresa de investimentos Grigsby & Associates, que detém ações 
da Apple. "A empresa reduziu o preço dos seus laptops para fazer frente às críticas de que 
suas máquinas estavam caras demais em relação à concorrência." A Apple anunciou cortes de 
preço do notebook ultradelgado MacBook Air durante a conferência.  
 
Ainda na arena dos sistemas operacionais, Bertrand Serlet, vice presidente sênior de 
engenharia de software da Apple, atacou o Windows Vista, da Microsoft, dizendo que a 
companhia "cavou um grande buraco" com o software. O Windows 7 é a "mesma velha 
tecnologia", afirmou o executivo.  
 
O "Snow Leopard", que ocupa metade do espaço em disco da versão anterior, vai incluir uma 
versão do software de vídeo QuickTime. O sistema também trará o novo navegador Safari 4 e 
suporte automático para o sistema de e-mail Microsoft Exchange. A nova versão do Safari já 
está disponível na internet, com versões para Mac e máquinas que usam Windows. 
 
De acordo com o cronograma de lançamento dos novos iPhone, o Brasil está no bloco de 
países que receberá os aparelhos a partir de agosto, informou a Apple por meio de sua 
assessoria de imprensa. Não há dados disponíveis sobre a chegada dos novos Mac Pro. 
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