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Depois de sair na frente, Apple agora corre o risco de ser superada por rivais em inovação  
 
Passaram-se 21 meses entre a apresentação do primeiro iPhone da Apple e a chegada de um 
rival ao mercado. Ainda assim, quem chegou para concorrer foi o nada assombroso (com 
nome mal escolhido) Dream, do Google em parceria com HTC - embora a iniciativa tenha sido 
rapidamente seguida por rivais de valor. 
 
Passaram-se apenas oito meses entre o iPad e um imitador de classe. A Samsung está por 
apresentar o Galaxy tab, um aparelho de sete polegadas que é até melhor que o iPad em 
alguns aspectos, como a câmera frontal para permitir ligações de vídeo. 
 
De repente, é a Apple quem corre o risco de representar o papel de seguidora: os blogs estão 
recheados de especulações sobre quando as videoligações chegarão ao iPad e se a Apple tem 
sua própria tela de sete polegadas em desenvolvimento para complementar a atual versão, de 
dez polegadas. 
 
Esse quadro temporal mostra a nova dinâmica competitiva que está por substituir a revolução 
"tela sensível ao toque" de Steve Jobs. Olhando para trás, é notável que o iPhone tenha 
pegado o resto da indústria de celulares tão completamente desprevenido. Quando a Microsoft 
finalmente chegar ao mercado com seu próprio iPhone - provavelmente em outubro -, terão 
passado surpreendentes 45 meses desde aquele distante dia quando Steve Jobs mostrou pela 
primeira vez o aparelho que rodava milhares de aplicativos. 
 
Desta vez, a indústria o viu chegando. Aparelhos com telas sensíveis ao toque são lançados 
por todos os lados. Juntamente com os primeiros tablets concorrentes, estão saindo vários 
smartphones que em alguns casos igualam ou superam o aparelho do iPhone mais recente. 
 
O triunvirato que outrora dominava o mercado está contra-atacando. Além dos modelos que 
estão por vir com o Windows Phone 7 da Microsoft, há o novo N8 da Nokia e o BlackBerry 
Torch da Research in Motion (RIM) , tentativas de mostrar que essas empresas podem 
reconquistar sua força. 
 
Isso sinaliza que o desenlace do primeiro ato do drama "tela sensível ao toque" se aproxima. 
No segundo ato, as coisas mudarão. 
 
Na fase final do primeiro ato, alguns dos fatores competitivos que determinaram os 
vencedores e os perdedores ainda estão em vigor - embora sua importância comece a 
diminuir. 
 
O aparelho ainda tem o poder de impressionar. Mas mesmo a tentativa da Apple de distinguir 
o iPhone 4 com aço inoxidável perde sua atratividade depois que você o envolve em um estojo 
plástico. 
 
Do mesmo jeito, as plataformas de software começam a convergir suas funções, embora isso 
possa levar um pouco mais de tempo para se desenrolar. Previsivelmente, talvez, a Microsoft 
será uma das últimas na festa dos tablets com telas sensíveis ao toque. Como o executivo-
chefe de um dos maiores parceiros da Microsoft resmungou nesta semana, não será até a 
chegada do Windows 8, em algum momento de 2012, que a Microsoft terá um verdadeiro rival 
para os programas do iPad. 
 
A Apple produziu grande parte dos 250 mil aplicativos. Mas um sinal de que seu poder sobre 
os aplicativos começa a diminuir veio com a concessão de Steve Jobs, que agora deixará os 
programadores usarem uma maior variedade de ferramentas para criar software. 
 
Isso ressalta como o próximo capítulo da guerra será diferente da primeira. À medida que a 
diferenciação dos aparelhos, software e aplicativos diminuir, outras considerações surgirão. 



Uma é o conteúdo. As empresas de mídia ainda fazem experimentações e não lançaram suas 
apostas sobre muitos dos novos aparelhos móveis. O conteúdo atrairá clientes. 
 
Um segundo fator será o controle da distribuição. Isso é algo que nem Apple nem Google 
foram capazes de quebrar. Enquanto as operadoras móveis controlarem os pontos de venda 
varejistas - e concederem subsídios -, estarão à frente na influência sobre as vendas de 
aparelhos. 
 
Com mais fabricantes de aparelhos concorrendo entre si, as teles em breve poderão reivindicar 
mais da receita com anúncios e serviços. Isso significa conquistar um lugar de maior destaque 
para suas próprias marcas, serviços e conteúdo. 
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