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A Apple fez hoje mais uma série de anúncios de produtos, que vão ocupar os fanáticos por 
tecnologia pelos próximos dias - e aumentar a pressão sobre a concorrência pelos próximos 
meses. 

Você pode encontrar em detalhes tudo o que foi anunciado no evento de hoje, a World Wide 
Developers Conference, no site da empresa e nos blogs especializados. Eis os principais 
destaques: 

. O iPhone 3GS, uma versão mais potente do iPhone. O aparelho é mais ágil na abertura e na 
operação dos programas (a velocidade é de duas a três vezes superior, segundo a empresa). 
Também tem uma nova câmera, de 3 megapixels. Além de fazer fotos com mais qualidade, ela 
também grava vídeos. O novo iPhone também tem uma bússola digital e tem controles de voz; 

. O iPhone 3G caiu radicalmente de preço. Vai custar 99 dólares. É um golpe duríssimo contra 
o Palm Pre, lançado neste último final de semana a 250 dólares; 

. Um upgrade em sua linha de laptops, com redução preços. Talvez tenha sido a recente 
campanha publicitária da Microsoft, que teve sucesso ao posicionar os computadores Apple 
como caros demais. Ou talvez tenha sido a crise, que afetou a venda de todo tipo de produto, 
computadores inclusive. Ou talvez tenham sido ambos os motivos. O fato é que a Apple baixou 
o preço de suas máquinas; 

.  Uma nova versão do já excelente sistema operacional OS X. Apelidado de Snow Leopard, o 
sistema operacional tem algumas novidades estéticas e uma função que pode fazer balançar 
muita gente: ele se conecta com o Exchange, o sistema de e-mails da Microsoft usado por 
muitas empresas. Outro detalhe importante: o upgrade para o Snow Leopard vai custar 
apenas 29 dólares. 

. Mais detalhes do novo sistema operacional do iPhone. A versão 3.0, que estará disponível no 
meio da semana que vem, conta com uma série de melhorias, entre elas: o iPhone agora pode 
servir como um modem para quem quer se conectar à internet; a compra de itens dentro dos 
programas (como novas fases de um jogo, por exemplo); um sistema de buscas mais 
completo para as informações que estão no telefone; e cópia e cola de texto e mensagens 
multimídia, duas ausências inexplicáveis nos dois anos de vida do iPhone; um sofisticado 
sistema de segurança que permite localizar e apagar os dados do aparelho em caso de perda 
ou roubo. 

O que isso significa? Que a Apple, mais uma vez, colocou-se um passo à frente dos 
concorrentes no terreno dos aparelhos móveis, o grande centro das inovações na indústria da 
computação. 

O Palm Pre, apresentado em janeiro e colocado à venda há dois dias, é um aparelho que 
tecnicamente pode fazer frente ao iPhone. Mas suas limitações ainda são muitas. 

Primeiro, ele funciona apenas na rede da americana Verizon, e usa a tecnologia CDMA, um 
padrão que foi relegado a segundo plano pelo universal GSM. 

Segundo, ele conta com pouquíssimos programas criados por desenvolvedores externos. O 
dono de um iPhone (ou de um iPod Touch) pode escolher entre mais de 50 000 aplicativos 
para aumentar a utilidade de seu aparelho. 

 



Com um aparelho mais moderno, uma ativa comunidade de desenvolvedores e uma base 
instalada de 40 milhões de unidades (iPhones + iPod Touches), a Apple, mais uma vez, abriu 
uns bons meses de vantagem sobre a concorrência. 
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