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Comecemos com um testezinho de conhecimentos gerais. Quem foi o visionário executivo de 
tecnologia que disse: "Nossa aspiração é que os indivíduos precisem licenciar a mídia apenas 
uma vez, organizar suas assinaturas e acervos uma vez, e empregar qualquer de seus 
dispositivos para acessar e curtir sua mídia - da sala de estar até a mesa de trabalho, 
passando por seus bolsos." 
 
Não, não foi Steve Jobs, embora a ideia, em forma rudimentar, seja essencialmente a que ele 
propôs esta semana com o iCloud. Receba os devidos elogios se você identificou o autor da 
declaração como Ray Ozzie, ex-arquiteto-chefe de software da Microsoft. O trecho foi parte de 
uma palavra de ordem lançada por Ozzie às tropas mais de três anos atrás, quando previu o 
advento de uma "malha de aparelhos" que conectaria todos os dispositivos eletrônicos da era 
moderna numa nova e integrada teia. 
 
O fato de a Apple ser a empresa que mais se aproximou de transformar isso em realidade deve 
ser profundamente exasperante para as empresas de software e de internet que trabalharam 
essas ideias por mais tempo - e não menos para o Google, que passou anos tentando 
popularizar a ideia da nuvem, para depois ver Jobs puxar seu tapete. 
 
Com o serviço iCloud, companhia fica mais próxima de criar uma malha de aparelhos 
interconectados 
É muito irônico, então, que os usuários do iCloud não verão nenhuma nuvem sequer: ela será 
invisível, a cola que une os aparelhos da empresa, semeando dados comuns por todos eles. 
Esse não é, definitivamente, o nirvana em formato de browser - os programas de navegação 
na internet - vislumbrado pelo Google. 
 
A exemplo de muitos anúncios desse tipo, o iCloud, da Apple, é ao mesmo tempo menos e 
mais do que parece. Menos porque algum nível de sincronia e de cópias de segurança de 
dados pessoais como agendas, contatos e e-mails já é familiar a milhões de usuários de 
aparelhos. A Apple ficou para trás nesse departamento. 
 
A promessa da empresa em torno da onipresença da mídia também continua apenas isso: uma 
promessa. Não será nada prático baixar da nuvem todas as bibliotecas de música dos usuários, 
para todos os seus aparelhos, menos ainda do material de vídeo que provavelmente se 
seguirá. Haverá, portanto, algum grau de concessão nesse particular, que diminui a promessa 
de um acesso completamente integrado. 
 
Mas ele é mais também, porque catalisa uma guinada maior na base da concorrência entre as 
maiores empresas de equipamentos, software e serviços de internet. A Apple vem se 
defrontando com um problema: a sofisticação e a inovação dos equipamentos que fizeram sua 
fama deixaram de ser uma vantagem competitiva, uma vez que outras empresas aprenderam 
a copiá-la mais rapidamente. O sistema operacional móvel da empresa também deixou de ser 
um diferencial. 
 
Mas a Apple conta, efetivamente, com uma vantagem competitiva: foram vendidos mais de 
200 milhões de aparelhos com seu software iOS, e ela controla 44% do mercado de aparelhos 
móveis "inteligentes". 
 
Acrescentar serviços que unam esses dispositivos é duplamente eficaz. Faz com que eles 
sejam imensamente mais úteis e aumenta a "coesão" total do universo de aparelhos da Apple, 
desestimulando clientes que têm vários dispositivos de pensar em outra fabricante em sua 
próxima compra. 
 
Essa é uma clássica jogada de consolidação, e é uma jogada que as concorrentes, que não têm 
tanto controle dos ecossistemas tecnológicos nos quais operam, acharão difícil copiar.  
 



Se a Apple tem meios para criar a primeira malha de aparelhos, falta-lhe, no entanto, um 
ingrediente fundamental: os dados. O que dá o sopro de vida às coleções integradas de 
dispositivos sonhada por visionários como Ozzie são, em última instância, as informações que 
eles tornam disponíveis. 
 
A Apple tem pelo menos os dados para alimentar dois "aplicativos campeões" imediatos que 
deverão ajudar a vender o iCloud. São eles música - porque a empresa já domina, em certo 
grau, esse mercado - e fotos, porque as imagens são uma forma de dados que podem ser 
criados instantaneamente pelo próprio aparelho. 
 
Mas há muitos outros tipos de dados que a Apple não detém nem controla, e que empresas 
como o Google, o Facebook e a Microsoft estão em posição melhor para explorar. O MobileMe - 
um serviço de e-mail, agenda e outros aplicativos - foi um dos raros fiascos reconhecidos por 
Jobs. 
 
Por enquanto, a maior parte do valor que os usuários dos aparelhos da Apple tiram da nuvem 
provém de um mundo que transcende a Apple, seja sob a forma de e-mail ou de rede social, 
ou de mapas, de busca e de outros serviços que alimentam a internet móvel. 
 
Para montar seu centro de distribuição pessoal digital, a Apple precisa que seus usuários 
comecem a criar as coisas que mais lhes interessam diretamente em seus iPods ou iPhones, e 
a armazená-las no iCloud. A corrida está iniciada: empresas como o Google e o Facebook, que 
vivem no mundo dos programas de navegação, e a Microsoft, com seu domínio dos PCs, ainda 
são decisivas - embora não possam oferecer a facilidade de acesso prometida no novo mundo 
dos aparelhos interligados. 
 
Mas o recado dado por Jobs esta semana foi claro. Foi quase uma década atrás - em outubro 
de 2001 - que ele exibiu pela primeira vez o iPod, preso por seu cordão umbilical branco a um 
computador pessoal que atuava como o centro do universo digital pessoal. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jun. 2011, Empresas, p. B2. 


