
Alguém segura
o iPhone?
Finalmente um concorrente inventou um celular à altura:
o Palm Pre. Só que o novo modelo da Apple deverá
ampliar sua liderança no mercado de internet por celular

Bruno Ferrari

Quando Phillip Schiller, vice-pre-
sidente de marketing da Apple,
iniciou uma retrospectiva das

novidades da empresa na segunda-feira,
num evento especial para desenvolvedo-
res de programas, a decepção tomou con-
ta dos fãs da marca. A Apple não atingiu
nenhuma das expectativas em torno do
evento - a aparição-surpresa de Steve Jobs,
que luta contra um câncer do pâncreas, o
anúncio de um modelo mais compacto do
iPhone, um suposto leitor de livros digitais
para concorrer com o Kindle, da Amazon.

A apresentação de Schiller, o executivo
encarregado da hercúlea tarefa de substi-
tuir as míticas aparições de Jobs, nem ti-
nha chegado ao fim e já choviam críticas à
ausência de novidades nos blogs e twitters
mais famosos. Pior: as críticas à suposta
paralisia da Apple vinham somadas a ras-
gados elogios a um novo concorrente do
iPhone. O Palm Pre, lançado no sábado
anterior nos Estados Unidos, encantou
analistas e superou as expectativas de ven-
da. Depois de anos à margem do promissor
mercado de smartphones, a Palm tem no
Pre uma concreta esperança de renascer.

Aos olhos dos analistas, porém, a supos-
ta ameaça à Apple é ilusória. O resumo dos
lançamentos da semana passada é o seguinte:
pela primeira vez, os concorrentes consegui-
ram chegar perto do iPhone - e talvez o te-
nham ultrapassado - em facilidade de uso e
encanto. Mas a Apple já está em outro nível
do jogo. Em vez de apostar em novidades
significativas no aparelho, a Apple investiu
em um upgrade considerável no sistema ope-
racional, sobretudo na velocidade de conexão

e processamento. O iPhone 3G ganhou um S,
de speed (velocidade, na tradução do inglês),
dobrou a capacidade de rodar programas e
elevou sua conexão a uma velocidade de 7,2
Mbps no acesso sem fio pela rede de celular.
Para a Apple, conhecida por investir princi-
palmente na invenção de produtos apaixo-
nantes, é uma reviravolta. O que a explica?

A estratégia é ganhar espaço no mercado.
Não só no mercado da venda de aparelhos,
mas também no tráfego da internet - que
lhe rende dinheiro pelos acordos com as
operadoras de celular. O iPhone pode não
ter inaugurado, mas mudou completamen-
te o mercado de software para celulares.
Além da variedade de programas - são
mais de 50 mil apenas para o iPhone -, boa
parte deles depende de uma rede de telefo-
nia para funcionar. Daí a aposta na rapidez
para rodar programas. As mudanças só re-
forçam o que o iPhone tinha conquistado
com a ajuda de seu ágil navegador Safari:
hoje, 65% de todo o tráfego de internet em
celulares vem do iPhone. Aparelhos com
Symbian, sistema operacional usado pela
Nokia, representam apenas 7%.

"A Palm pode ter êxito nas vendas,
mas para ter um grupo de fanáticos, como
vemos com o iPhone, precisa criar uma co-
munidade de programas", afirma Jay Gum-
biner, diretor da consultoria IDC. A Apple
sabe disso e age para manter sua enorme
dianteira. Ela tem facilitado o trabalho dos
desenvolvedores, liberando acesso a kits de
criação de programas, e está implantando
mudanças para melhorar a recompensa a
eles. O objetivo é que o número de ofertas



na AppStore (a loja da Apple para baixar
programas para o iPod e o iPhone) continue
se acelerando. Nesse aspecto, a distância em
relação aos concorrentes parece aumentar,
em vez de diminuir.

Passar para esse jogo faz todo o sentido
para a Apple. Já era esperado que o design
revolucionário do iPhone fosse perdendo a
dianteira, com a sucessão de modelos dos
concorrentes. O Palm Pre é o mais avan-
çado deles. Arrancou elogios de diferentes
publicações técnicas e blogs de produtos
do mundo. Para desenvolvê-lo, a Palm con-
tratou Jonathan Rubinstein, ex-executivo
da Apple conhecido como o pai do iPod.
Rubinstein teve 15 meses para transformar
um protótipo mal-acabado do Palm Pre no
luxuoso telefone que começou a ser vendi-
do no sábado dia 6. Além disso, agüentou
a pressão de investidores que precisaram
esperar dois anos para o desenvolvimento
do webOS, sistema operacional baseado

em linguagens-padrões de internet, desen-
volvido nos últimos dois anos pela Palm.

Rubinstein e sua equipe introduziram
inovações como a capacidade multitarefa,
que abre diversos programas ao mesmo
tempo deixando-os dispostos em um leque
de cartas. O teclado qwerty (como o dos
PCs) embutido e a câmera de 3 MP com
flash de LED também chamaram a atenção.
Completam o pacote de pontos positivos a
integração entre contatos de diversas pla-
taformas - como agenda, comunicadores
instantâneos e redes sociais - e o webOS.

"O webOS oferece a capacidade de
processamento paralelo (programas que
rodam, ao mesmo tempo, no aparelho e em
outras máquinas). Isso permite que uma
empresa tenha maior segurança e inte-
gração dos programas corporativos com
as funções de telefonia do aparelho", disse
Ken Dulaney, vice-presidente do Gartner,
em um estudo recente sobre os smartpho-

nes. Conversar com sistemas de empresas
ainda é um obstáculo para o iPhone.

O sucesso foi traduzido em números: no pri-
meiro fim de semana, estima-se que tenham
sido vendidos mais de 100 mil aparelhos. O
estoque esgotou em diversas lojas da Sprint.
Mas os primeiros compradores já enfrentam
alguns problemas. O teclado qwerty, tão dese-
jado por usuários, tem as teclas muito próxi-
mas entre si. E a rede de celular do Pre atinge
no máximo 3,1 Mbps de velocidade - menos
da metade do rival da Apple. O maior desafio
do Pre é igualar, em pouco tempo, a quantida-
de de programas que os usuários do iPhone já
têm à disposição. Por enquanto, o Palm oferece
apenas algumas dezenas de programas.

Antes de enfrentar esse desafio, a Palm tem
de vencer outro, mais primário. Por causa
dos acordos de exclusividade da Apple com a
AT&T e da RIM com a Verizon, restou à Palm
um contrato com a Sprint, uma operadora
americana que vem perdendo assinantes.



Com isso, foi obrigada a desenvolver um apa-
relho CDMA, tecnologia que deixou de ser
usada em muitas partes do mundo (inclu-
sive no Brasil). "Certamente teremos uma
versão do Pre GSM, mas ainda não temos
previsão de quando ele chegará a outros
países", afirma Marcelo Zenga, diretor de
marketing da Palm no Brasil.

Mesmo apostando prioritariamente no
sistema, a Apple tratou de desatar alguns
nós do iPhone. Nenhuma das mudanças foi
revolucionária Mas sua quantidade surpreen-
de. A começar pela estreia de uma versão de
32 gigabytes, o dobro da atual capacidade
de armazenamento de dados (que levará o
iPhone de 8 gigabytes a custar meros US$
99 nos EUA). No total, foram cem peque-
nas alterações. A câmera melhorou - para
3 megapixels, com autofoco e capacidade
de gravação de vídeos. Ainda é menos que
muitos celulares, mas traz a facilidade de uso
da Apple, com recursos como apontar no vi-
sor a figura que a câmera vai pôr em foco. O
iPhone também ganhou, finalmente, a capa-
cidade de copiar e colar textos. No GPS, uma
bússola virtual foi associada ao Google Maps,
permitindo que o mapa vá se moldando a sua
rota, e não o contrário. Comandos por voz
conseguem encontrar contatos, iniciar uma
música e informar qual é a canção que está
tocando. "Esses comandos já estarão disponí-
veis em português quando chegar ao Brasil",
afirma Fábio Ribeiro, engenheiro da Apple.

O aparelho chegará ao Brasil em
agosto, mas nenhuma operadora brasileira se
pronunciou em relação a preços. As correções
do iPhone ainda não parecem suficientes para
torná-lo um vencedor incontestável no nicho
dos negócios, onde, nos Estados Unidos, reina
o BlackBerry- principalmente pela segurança
do sistema. Este é um dos grandes obstáculos
para a Apple. Além do tamanho, o mercado
dos executivos é um nicho de elite.

Outra incerteza para a Apple é a liderança.
Muita gente esperava que Steve Jobs apare-
cesse no evento para desenvolvedores de pro-
gramas, na semana passada. A antecipação de
seu retorno da licença médica provavelmente
faria subir as ações da Apple, pelo reconheci-
mento da genialidade de Jobs. Ele está afas-
tado desde janeiro. A Apple comunicou que
ele voltará no fim do mês. Os fãs esperam
que seu retorno seja coroado com mais um
produto inovador. Mas ninguém sabe se Jobs
estará em condições de assumir a dura rotina
de executivo-chefe como nos últimos anos
- nem se a empresa saberá se manter à frente
dos concorrentes sem ele.
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