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Um jardim japonês, um rali de automóveis, um jogo de futebol e programas de acesso a 
notícias. Esses são os temas dos primeiros aplicativos para o iPad desenvolvidos por 
brasileiros. Os produtos foram encomendados aos programadores por empresas que já tinham 
dispositivos para o iPhone.  
 
A Ci&T, que no ano passado investiu R$ 2 milhões em uma unidade de aplicativos para 
plataformas móveis, foi a primeira a lançar um produto para o tablet. Há 15 dias, a empresa 
incluiu na loja americana da Apple um aplicativo que consiste em um jardim japonês para 
relaxamento. O usuário escolhe as músicas e ao deslizar os dedos pela tela do aparelho, 
movimenta as pedras e faz desenhos na areia. "No primeiro dia tivemos mil downloads, 
mesmo sem fazer propaganda", diz o gerente de negócios móveis da Ci&T, Paulo Camara. 
 
O aplicativo foi lançado para atrair clientes que quisessem encomendar outros programas, 
afirma o executivo. A Ci&T pretende lançar neste ano outros quatro aplicativos, sendo três de 
entretenimento e um de notícias.  
 
A agência de publicidade Maya também planeja lançar em junho um jogo de futebol para iPad 
e iPhone. De acordo com o gerente de projetos da agência, Renato Pereira, a empresa 
desenvolve também um rali de automóveis e dois aplicativos com foco em serviços. "A maioria 
das empresas espera o lançamento do iPad no Brasil para colocar os aplicativos no ar", afirma 
Pereira. As encomendas até agora vieram de empresas que já tinham lançado aplicativos para 
iPhone.  
 
A Gol Mobile, focada na produção de ferramentas para dispositivos móveis, finaliza um 
aplicativo para fornecer a versão para iPad do jornal "O Globo". "Outro projeto que devemos 
colocar no ar em junho é um aplicativo para baixar livros no iPad", afirma o diretor de 
produtos e novos negócios da Gol Mobile, Alexandre Buono.  
 
A empresa foi responsável pela criação de quatro aplicativos de iPhone para "O Globo" e outras 
12 para editora Globo, "O Estado de S.Paulo", editora Record e revista "Época". Juntos, os 
aplicativos alcançaram 140 mil downloads em seis meses. Segundo Buono, esses e outros 
clientes que fizeram aplicativos para iPhone agora procuram a empresa para desenvolver 
ferramentas para iPad.  
 
O programador Noel Rocha, que trabalha por conta própria, concluiu um aplicativo para a Audi 
sobre automóveis, com previsão de lançamento neste mês. Ele também finaliza os testes para 
a versão de um aplicativo que fez em 2009 para iPhone, que permite ao usuário traçar uma 
rota e prever o gasto médio que terá com táxi.  
 
"A criação de versões para iPad de aplicativos já existentes para o iPhone é uma tendência 
natural", diz Rocha. A Apple oferta no seu site 5 mil aplicativos para iPad e 150 mil 
ferramentas para iPhone. A Apple não informa número de aplicativos por país.  
 
Rocha diz que os programadores terão de avaliar bem que aplicações de iPhone podem ter 
uma versão equivalente para o tablet. "As pessoas não usam o iPad 24 horas por dia. O 
aparelho é acessado em casa ou no escritório. Aplicativos de GPS, por exemplo, são mais úteis 
no iPhone", afirma. Entre as aplicações que tendem a ter mais sucesso, diz ele, estão jogos, 
catálogos de produtos e imagens, além de software para transmitir notícias.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 02 jun. 2010, Empresas, p. B4. 


