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Espera pelo aparelho durou até a madrugada de sexta-feira nas lojasA chegada do iPhone4 ao 
Brasil replicou o clima de expectativa dos aficcionados pela tecnologia Apple , que nos Estados 
Unidos chegam a acampar em frente às lojas da marca. A partir da meia-noite da quinta-feira, 
data oficial do início da venda do aparelho no país, longas filas se formaram em frente a 
algumas lojas da Vivo, TIM e Claro , que ofereciam o produto. 
 
A TIM abasteceu nove pontos de venda em todo o Brasil. Roger Solé, diretor de marketing 
para consumidores da operadora, diz que a demanda da loja paulistana superou as 
expectativas. "Esperávamos 300 pessoas e vieram 700", diz o executivo, referindo-se à fila da 
quinta-feira. A loja de São Paulo ficou aberta até às cinco horas da manhã para atender a 
todos. No Rio de Janeiro, a fila foi de 300 interessados. "Fizemos um trabalho de divulgação 
prévia do produto, com degustação do aparelho nas lojas desde 1º de setembro e envio de e-
mails para clientes reservarem o produto", afirma Solé.  
 
A maioria dos assinantes da TIM contratou planos pós-pagos (R$ 199 por mês, sendo 12 
parcelas de R$ 150 pelo aparelho mais R$ 49 mensais do plano de voz e pacote de dados 
ilimitado por seis meses ). Não há fidelização. Solé afirma que agora espera uma segunda 
onda de vendas entre os assinantes pré-pagos, que podem adquirir o produto à vista por R$ 
1,7 mil ou três vezes sem juros, no plano de R$ 50 e internet a R$ 0,50 por dia.  
 
Depois da venda especial de quinta-feira, as operadoras começam a abastecer o restante da 
rede de lojas. O estoque de iPhones da TIM já chegou a cem pontos de venda em todo o país. 
 
A Vivo também registrou movimento acima do normal nas 13 lojas das principais capitais do 
país que ofereceram o iPhone4 na madrugada de quinta-feira. A loja de São Paulo atendeu até 
as 3 horas da manhã para dar conta dos pedidos. Na sexta-feira, as 300 lojas da Vivo já 
estavam abastecidas. 
 
A Claro informou que as vendas do iPhone superaram suas expectativas. Segundo a diretora 
de marketing Patrícia Kastrup, a empresa ofereceu como diferencial para clientes de alto valor, 
a entrega personalizada do aparelho em suas casas.  
 
A expectativa inicial na loja da TIM, em São Paulo, era de que grande parte das pessoas que 
estava na fila tinha ido para participar do sorteio de um iPhone4. O anúncio foi feito por e-mail 
à base de clientes que se cadastraram no site da companhia. Mas não foi isso que aconteceu. 
Mesmo após o sorteio, as pessoas continuaram na porta da loja até as 5 horas da manhã para 
comprar o novo aparelho. Boa parte delas já tinha em mãos um iPhone de gerações 
anteriores. O primeiro comprador da fila, o paulistano Rafael Falcão, de 29 anos, disse ter 
chegado à loja da TIM às 17h. 
 
Em Brasília, a demanda pelo iPhone4 começou forte na madrugada do dia 17. Algumas 
empresas se anteciparam e iniciaram as vendas na noite do dia 16, como a Claro. A TIM abriu 
sua única loja do Centro-Oeste, após a meia-noite, quando a fila já alcançava 700 pessoas. 
Poucas horas após o início das vendas, a TIM somava mais de mil aparelhos vendidos no país. 
 
O iPhone4 chegou ao Brasil com um dos preços mais altos do mundo. Mas só vale a pena 
comprar o aparelho fora daqui se o modelo for desbloqueado. Nos EUA, por exemplo, um 
aparelho sem contrato de fidelidade de dois anos com a AT&T (vendedora exclusiva) custa a 
partir de US$ 599, ou R$ 1.027,76 na cotação do dólar de sexta-feira. Apesar de mais barata, 
a compra de um aparelho bloqueado exige um desbloqueio por meio de software desenvolvido 
por terceiros, prática que, muitas vezes, causa problemas aos usuários com as atualizações do 
telefone feitas pela Apple. 
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