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bilhões
foi o faturamento
com vendas de
músicas digitais
em 2010, 29%
da receita da
indústria

anos de

Com o iPod,
ouvir música
nunca será a
mesma coisa
outra vez”

ipod

Steve Jobs no
lançamento do
primeiro modelo
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US$ 4,6
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Aparelho que virou símbolo da 1ª década do século 21, facilitou a forma de escutar
e consumir músicas digitais e foi responsável por reerguer a Apple

16

Músicas que tocaram em comerciais do iPod e lançaram carreiras
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“1234”
Feist
The Reminder

“Walkie
Talkie Man”
Steriogram
Schmack!

“Music is my
“Flathead”
hot hot sex”
The Fratellis
Cansei de ser sexy Costello Music
Cansei de ser sexy

fin
2001

pa
r

A evolução do iPod
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Recebem apenas
pequenas modificações
e reduções de preço.
O iPod Touch ganha
melhorias de software
e opção na cor branca
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A 2ª geração,
de 10GB e 20GB,
inaugura botão
sensível ao toque.
Usuários do
Windows podem
usar o Musicmatch
para gerenciar
músicas
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Mercado dominado
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O Nano ganha câmera de
vídeo, alto-falante e rádio FM.
Novo Shuffle introduz a
tecnologia que “fala” o nome
das músicas. É lançado o
modelo atual do iPod clássico

O iPod passa a ser compatível
com PCs pelo iTunes e tem
mais opções de tamanhos.
Loja iTunes Music Store é
lançada, com álbuns a US$
9,99 e músicas a US$ 0,99
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2006
O Shuffle fica ainda menor e vem
com um prendedor. Loja chega
a 1 bilhão de músicas vendidas
e inicia a venda de filmes

2007
Depois do iPhone, a Apple
cria o iPod Touch, com tela
de toque e mesmo software
do celular. Steve Jobs
anuncia que as músicas da
iTunes Store não teriam mais
restrições a cópias (DRM)

O primeiro Shuffle (512 MB
e 1 GB) custava US$ 99 e
US$ 149 nos EUA. O iPod
Nano substitui o iPod Mini.
O modelo clássico agora
reproduz vídeos
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1º. modelo do iPod
Mini, de 4GB, é
lançado em cinco
cores. O iPod clássico
chega a 60 GB e um
modelo com tela
colorida é batizado
de iPod Photo
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Unidades vendidas (em milhões)
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dos MP3
players
vendidos no
mundo são
iPods

O Nano volta a ter
um formato esticado
e ganha modelo de
16 GB. O iPod Touch
passa a ter acesso à
App Store, a loja de
aplicativos

0,47

milhões
de ipods
vendidos
em 10 anos

Com os fones de ouvido
brancos e 5GB, o primeiro
iPod prometia transferência
de músicas com rapidez.
Mas tinha um problema: não
funcionava com o Windows.
Chegou ao Brasil no fim de
2001 custando R$ 1.690

2011

A 6ª geração do
Nano (atual) tem
uma tela de toque
e fica menor, mas
perde a câmera.
O Shuffle volta a
ficar quadradinho,
formato atual
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Jonathan Ive, vicepresidente de design
da Apple que liderou a
criação do iPod, citado
no livro The Perfect Thing
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“Are You Gonna
Be My Girl?”
Jet
Get Born

s

“Shut Up and
“Ride”
Let Me Go”
The Vines
The Ting Tings
Winning Days
We Started Nothing

ed

uc

O objetivo é que
as pessoas
ouçam música
em um aparelho
criado com
cuidado, em que
todo detalhe foi
trabalhado e
refinado”

DE MÚSICAS
vendidAs
pelA ITUNES
STORE até
2011
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Em 1979, o inventor
britânico Kane
Kramer criou um
aparelho portátil de 8
MB para tocar
músicas digitalizadas.
O tocador IXI era
muito semelhante ao
do iPod. Em 2008, a
Apple reconheceu que
considerava o
britânico como o
idealizador do iPod
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2011, Link, p. L6.

