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difícil de acreditar, mas quando 
o iPhone. da Apple, foi lançado, 
em 2007. a concorrência atre
veu-se a ironizá-lo. Steve Ball-

mer, o presidente da Microsoft, é autor 
de um dos palpites mais furados da his
tória da tecnologia: "Ninguém vai pa
gar 500 dólares por um telefone sem 
teclado para mandar e-mails". O iPho
ne, entretanto, é um sucesso espetacu
lar, com mais de 100 milhões de unida
des vendidas. Popularizou o uso de 
smartphones e criou um novo padrão 
de dispositivo móvel, com tela sensível 
ao toque, navegação intuitiva, cheio de 
aplicativos e design elegante. Até hoje 
não existia um concorrente à sua altura. 
Os rivais, como os aparelhos da Sony e 
da Motorola com o Android. o sistema 
operacional do Google, foram imita
ções fracas. Pode ser que. finalmente, 
tenha surgido um adversário de peso: o 
Galaxy Nexus. idealizado pelo Google 
e fabricado pela Samsung. Já lançado 
na Europa, o aparelho chegará aos Es
tados Unidos em dezembro e ao Brasil 
em fevereiro. VEJA experimentou com 
exclusividade o modelo do Nexus que 
será vendido no Brasil, ao preço de 
1 899 reais e com 16 gigabytes de capa
cidade de armazenagem. 
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O Galaxy Nexus possui uma tela 
maior que a de seu concorrente, mas 
tem praticamente o mesmo peso, em 
torno de 150 gramas, e é mais fino. 
com 8,94 milímetros de espessura (no 
modelo que será vendido no Brasil), 
diante dos 9.3 milímetros do rival. O 
resultado é que cabe facilmente no 
bolso da camisa ou da calça. A tela é 
levemente curva, o que facilita a nave
gação pelo toque e a visualização. O 
sistema operacional é o novo Android 
4.0, conhecido como Ice Cream Sand
wich — o Google adota o nome de so
bremesas famosas nos Estados Unidos 
para as versões do Android. O Nexus é 
o primeiro dispositivo com o Sandwich, 
que é nominalmente mais veloz do que 
seu concorrente, o iOS 5. do iPhone. 
na navegação na internet e na mudan
ça entre as telas do celular. Mas o 
iPhone ainda ganha em velocidade 
quando se trata de rodar games e apli
cativos complexos. 

O Ice Cream Sandwich tem alguns 
recursos bem-vindos. O eficiente ser
viço multitarefa é um deles. Ir de um 
aplicativo a outro no iPhone é um tan
to incômodo. Quem está usando, diga
mos, a internet no Safari e quer checar 
os e-mails precisa primeiro fechar o 
navegador e só então acessar o progra
ma de mensagens. No Nexus há um 
botão que abre uma coluna com pági
nas, aplicativos e todas as telas em uso 
do celular. Ir de uma janela a outra é 
muito fácil. Há também uma tela de 

notificações, que mostra e-mails rece
bidos, mensagens e outros avisos. 
Uma novidade é o uso de reconheci
mento facial como senha para destra
var o celular. Com base em uma foto, 
o Nexus identifica o rosto do dono. O 
próprio Google adverte que o método 
não é a forma mais segura de bloquear 
o celular. Isso porque qualquer pessoa 
munida da foto do dono do aparelho 
pode destravar o Nexus. Se a decisão 
de compra de um celular dependesse 
apenas da comparação de recursos um 
a um, o iPhone 4S ganharia vários 
pontos de vantagem devido ao Siri. 
um fascinante programa que reconhe
ce uma variedade enorme de coman
dos de voz. Pode-se perguntar 
ao Siri coisas como "onde 
acho uma pizza nas redon
dezas?" e receber uma res
posta que tenha sentido 
Isso a concorrência ainda 
não faz. Mas, quando se 
trata de comparar os 
produtos da Apple com 
os rivais, não é sufi 
ciente alinhar os re
cursos de cada um. A 
Apple em geral — e 
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o iPhone em particular — exerce um 
poder de sedução quase mágico sobre 
o consumidor, difícil de igualar. É is
so que motiva as pessoas a fazer fila 
em frente a suas lojas para comprar 
um novo modelo do smartphone. No 
lançamento do primeiro iPhone. o 
criador da Apple, Steve Jobs. que 
morreu em outubro, explicou seu pro
duto da seguinte forma: "O iPhone 
está cinco anos à frente de qualquer 
outro aparelho". Por coincidência, o 
Nexus está sendo lançado praticamen
te cinco anos depois. • 
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Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 48, p. 37-38, 30 nov. 2011. 




