
E os japoneses morderam, enfim, a maçã... 
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Após anos de resistência, japoneses se encantam pela Apple definitivamente  
 
Até há pouco tempo, o ponto de encontro mais conhecido de Ginza, o bairro comercial mais 
caro de Tóquio, era o prédio da loja de departamentos Waco, uma construção de 1932 que 
sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra, quando o Japão se rendeu aos aliados entre 
eles, os EUA. Ultimamente, no entanto, quem marca encontro em Ginza prefere um lugar 
ainda mais evidente, onde há filas na porta e um símbolo que não tem ligação alguma com a 
História do Japão: a loja da Apple. Os produtos da gigante americana tomaram o país de 
assalto. Os japoneses, acostumados a produtos que sempre representaram o que existe de 
mais revolucionário no mundo da tecnologia, resistiram um pouco, mas capitularam. 
 
Hoje, a Apple é uma febre num lugar onde gadgets são uma obsessão nacional. 
 
Lamento muito que a Apple não seja japonesa, mas isso não me impede de comprar seus 
produtos porque, para mim, são os melhores. Espero que isso faça as marcas japonesas 
correrem atrás de criações mais inovadoras — diz Mari Kohei, típica garota de Tóquio, bem 
moderna, com cabelos pintados de louro, minissaia curtinha e unhas azuis. 
 
Ela e o marido, o designer Shimayama, têm toda a série da Apple: iPod, iPhone, Macbooks, 
Time Capsule e iPad. A paixão japonesa representada pelo casal começou com o que a 
imprensa chamou de “choque do iPod”, que ajudou a nocautear o icônico Walkman da Sony 
cujo modelo original, em cassete, foi extinto em outubro. 
 
Depois veio outro choque, o do iPhone, que bagunçou o mercado de telefonia móvel japonês, 
um dos mais sofisticados do mundo, onde TV digital já é comum há um bom tempo. Chegou 
então a onda definitiva, a tsunami do iPad. 
 
Lançado em maio, o tablet fez as filas na Apple de Ginza virarem manchete dos jornais. 
 
iPhone abriu caminho para novos smartphones Na porta da loja quatro andares lotados sete 
dias por semana os consumidores ouvidos pelo GLOBO não pareciam preocupados com o fato 
de terem se rendido a uma marca americana num campo em que sempre foram vistos como 
superiores. Um senhor engravatado saía às pressas informando apenas que comprou um 
notebook seu primeiro produto com o símbolo da maçã — simplesmente para “entender por 
que todo mundo só fala em Apple”. 
 
Yusako Imanishi, por sua vez, chega ao lugar de bicicleta com um iPhone na mão. Ele também 
se encaixa na tribo ultramoderna de Tóquio, com calça curta sobre legging preta e óculos com 
aros grossos: Comecei a comprar na Apple há um ano porque os preços são bons. Os produtos 
também são muito fáceis de usar e, além disso, são lindos. 
 
Segundo o instituto de pesquisa MM, de Tóquio, foram vendidas no Japão 1,7 milhão de 
unidades do iPhone até 31 de março, ou seja, antes da chegada do iPhone 4 outro sucesso, 
cujos primeiros estoques se esgotaram em poucas horas de venda na capital. O número 
representa 72% do mercado de smartphones, segmento que dobrou em um ano. 
 
O ranking do celular mais vendido muda com frequência, de acordo com novos lançamentos, 
mas é consenso entre os analistas de que foi a penetração do iPhone num mercado 
considerado único, por ser muito avançado e fechado, que levou as empresas japonesas a 
investirem em novos smartphones. A Sony Ericsson lançou o Xperia X8 e a Panasonic investiu 
no Lumix, por exemplo. 
 
A popularidade do iPad também fez a Apple triplicar sua fatia do mercado japonês de 
notebooks. 
 



Steve Jobs não lidera esse segmento no país, onde há gigantes como Toshiba e Fujitsu, mas 
com certeza influenciou os rumos das empresas japonesas. 
 
Pelo menos uma delas, a operadora Softbank, está rindo sozinha. Parceira exclusiva da Apple 
no Japão, a companhia anunciou que seu lucro líquido entre julho e setembro subiu 57,4 
bilhões de ienes (cerca de US$ 702 milhões) bem acima dos 43 bilhões de ienes no mesmo 
período de 2009. A receita foi impulsionada pelo sucesso do iPhone e do iPad. 
 
Na vitrine das muitas lojas da Apple na cidade, as estrelas agora são o iPod Touch e o novo 
MacBook Air, que saem por preços mais em conta do que em Londres. Os japoneses param e 
fotografam os produtos. E já que essa relação de amor parece cada vez mais firme e forte, a 
eBook Initiative, distribuidora japonesa de livros eletrônicos, decidiu unir a nova mania a outra 
grande paixão nacional, os mangás. Abriu uma loja virtual só para o iPad e colocou à venda 28 
mil títulos de quadrinhos. 
 
O site não revela o número exato de downloads, mas informa que, em um mês, eles chegaram 
a dezenas de milhares. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 nov. 2010, Economia, p. 31. 


