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interessantes, sedutoras e, quase 
sempre mais em conta que os 
produtos da Apple. 
A diferença central entre um Apple 
e um Android é o conceito de 
software fechado e aberto, além da 
unidade entre hardware e software. 
Explica-se. Um iPad ou um iPhone 
são totalmente desenvolvidos pela 
Apple, de acordo com suas regras 
e critérios. Assim, a maçã controla 
nos mínimos detalhes como o 
processador, a tela e tudo mais que 
seja físico no aparelho vai reagir 
aos comandos do software, que ela 
mesma desenvolve. No caso, o iOS, 
nome do sistema operacional dos 
produtos móveis da companhia 
criada por Jobs. Já os Androids 
usam um software desenvolvido 
pelos engenheiros do Google e 

aplicado sobre uma grande 
variedade de aparelhos, como o 
tablet Xoom, da Motorola, o 
Galaxy Tab, da Samsung ou ainda 
o LG Optimus. Nesse caso, 
podemos dizer que a Apple leva 
vantagem por ter um hardware 
mais bem integrado com o 
software. 0 contraponto desse 
argumento é que, ao controlar 
hardware e software, a Apple 
decide como bem quer o que pode 
ou não ser feito em seus aparelhos. 

Prós e contras 
Quem curte ver vídeos e gravar 
fotos e músicas no seu 
dispositivo perceberá que é muito 
mais fácil e simples fazê-lo pelo 
Android. Um smartphone com o 
software do Google é não só 

uem pensa em comprar 
um novo smartphone ou 
mesmo um tablet para ler 
, ver vídeos e navegar na 

internet logo se depara com uma 
dúvida: qual gadget escolher? 
Embora a indústria esteja 
apinhada de opções diferentes, 
duas plataformas têm concentrado 
a atenção dos consumidores. De 
um lado, os dispositivos da Apple, 
como iPhone e iPad e, de outro, 
uma legião de marcas como HTC, 
Samsung e LG abraçadas com o 
Android. Se o charme e a 
elegância dos produtos criados por 
Steve Jobs parecem ter um 
enorme apelo sobre os 
consumidores, por outro, a grande 
variedade de devices que roda 
Android cria opções muito 
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simples de usar como cômodo. 
Muitos dispositivos, por exemplo, 
aceitam cartão microSD ou SD. 
Assim, colocar fotos, vídeos e 
músicas no smartphone é um ato 
tão fácil quanto espetar um pen 
drive com dados em seu 
computador de mesa ou 
notebook. Já em um iPhone ou 
iPad todo esse processo é bem 
diferente. Tudo deve passar pelo 
iTunes, software criado pela 
Apple para gerenciar arquivos. A 
razão é bem simples: a Apple 
tenta fazer seus clientes 
consumirem músicas e vídeos em 
sua loja on-line que, aliás, não 
funciona para brasileiros. Muitas 
extensões de vídeos acabam 
barradas num iOS e só podem ser 
gravadas no device Apple por 

meio de um conjunto de 
gambiarras técnicas. 
0 controle da Apple é tamanho 
que a empresa decidiu, por 
exemplo, banir a tecnologia 
Flash de seus dispositivos. Muitos 
sites da internet usam Flash e 
aparecem quebrados nos devices 
com iOS. Já nos produtos que 
rodam Android, eles funcionam 
muito bem. A razão oficial da 
Apple banir o Flash é que essa 
tecnologia, criada pela Adobe, 
consome muita bateria do 
dispositivo e oferece brechas de 
segurança. Os argumentos são 
contestáveis e, na verdade, tudo 
leva crer que interesses 
comerciais fizeram a Apple 
romper com a Adobe, para 
prejuízo dos consumidores. 

Mas se a Apple cria tantas 
dificuldades para seus clientes, 
por que tanta gente prefere seus 
produtos? Há muitas respostas 
para essa pergunta, mas os 
argumentos mais fortes são dois. 
Um é o fato de a maçã deter um 
maior ecossistema de aplicativos 
móveis do mercado; o outro é o 
design e interface criados por 
Steve Jobs serem ainda 
superiores a dos concorrentes. A 
tela brilhante do iPhone e o 
modo simples e funcional como 
o usuário desliza os dedos sobre 
os ícones da tela de seu iPad são 
comoventes para boa parte dos 
consumidores. Os produtos 
concorrentes têm soluções 
excelentes de usabilidade e 
design, mas ainda estão um 
degrau abaixo da resposta 
oferecida pela Apple a seus 
clientes. Além disso, há a 
variedade de aplicações para iOS. 
Revistas, jogos, calculadoras, 
agendas, rádios e toda sorte de 
apps de entretenimento ficam 
prontos, primeiro, para a 
plataforma Apple. Na loja de 
aplicativos criada pela maçã, há 
hoje 500 mil apps. No rival 
Android Market, há bem menos, 
cerca de 300 mil. Essa diferença, 
porém, vem diminuindo e cada 
vez há mais apps para Android. 

Como escolher 
0 que, então, as empresas devem 
levar em conta na hora de 
desenvolver apps ou adotar um 
desses sistemas operacionais para 
soluções corporativas? Segundo 
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especialistas, há diferentes 
critérios a pesar. 0 primeiro 
deles, o custo, joga a favor do 
Android. Já o fator estabilidade e 
maturidade de software, dois 
termos populares na indústria da 
TI, jogam a favor do iOS. 
Companhias que usam e-mail 
corporativo da Microsoft, como 

Outlook, por exemplo, podem 
explorar tanto Android quanto o 
iOS, mas nesse quesito há uma 
clara vantagem para o sistema da 
Apple. Como apareceu no 
mercado antes, há mais 
aplicações corporativas, 
como o e-mail da Microsoft 
integrado à agenda de 
compromissos e contatos. 
Adotar o iOS como solução para 
mobilidade corporativa, no 
entanto, não é uma decisão de 
baixo custo. Mesmo com 
subsídios de operadoras, um 
iPhone 4 custa hoje para as 
companhias até 1,5 reais. Criar 
uma solução customizada para 
iOS, como um aplicativo para 
contabilizar vendas e sincronizá-
las com um servidor central, por 
exemplo, gira em torno de 30 mil 
reais. 0 valor é a média do que 
escritórios especializados em iOS 
cobram hoje para criar apps do 
tipo. Porém, apesar dos altos 
custos, o iOS é um sistema muito 
popular no mundo corporativo 
brasileiro, ocupando um espaço 
que há até três anos era 
dominado pelos smartphones 
BlackBerry, da fabricante 

canadense RPM. 
Por outro lado, uma solução 
apoiada em Android, oferece a 
vantagem de diminuir custos e 
flexibilizar a distribuição de 
terminais aos colaboradores. 
Afinal, há grande gama de 
celulares equipados com o 
sistema do Google. Assim, 

diretores podem receber da 
empresa um Android de ponta, 
como um Galaxy S II, enquanto 
gerentes ou vendedores podem 
acessar os apps corporativos por 
meio de devices de menor custo. 
No Brasil, o valor de aparelhos 
com Android varia desde 300 
reais até 1,7 mil reais. Na 
plataforma Android, as 
empresas têm também ainda 
maior liberdade para criar apps, 
uma vez que não são 
submetidas a regras tão 
rígidas quanto às da Apple. 

Pontos 
Segundo o desenvolvedor Mario 
Bueno, da PontoMobi, empresa 
especializada em apps para 
iPhone e Android, a decisão 
sobre qual plataforma escolher é 
técnica e depende muito do tipo 
de projeto que o cliente deseja 
desenvolver. "Os bancos, por 
exemplo, preferem adotar iOS. Já 
médias empresas têm preferido o 
Android. Há muitos casos ainda 
em que a companhia gasta um 
pouco mais e desenvolve sua 
solução para ambas plataformas, 
permitindo que tanto 

colaboradores com Android ou 
iOS acessem seus serviços com 
maior mobilidade", diz. 
Do ponto de vista o colaborador, 
uma grande vantagem em favor 
do Android é que há mais apps 
gratuitos. Calculadoras, agendas, 
conversores de moeda e 
aplicativos para checar o 
andamento das bolsas de valores, 
por exemplo, são frequentemente 
gratuitos na loja de aplicativos 
do Android, enquanto na Apple 
custam entre US$ 1 e US$ 40 
para iOS. 
Há um terceiro fator que influi 
na equação iOS versus Android: 
o pioneirismo da Apple. Como a 
companhia de Jobs estreou 
primeiro na categoria de 
smartphones com tela sensível ao 
toque (a primeira geração do 
iPhone foi exibida em 2007) e 
iPad (o primeiro iPad estreou em 
2010), os produtos da corporação 
tornaram-se referência no 
mercado. Assim, mesmo que 
Samsung, HTC e LG se 
desdobrem e façam, de fato, um 
hardware melhor que os da 
Apple, no imaginário das pessoas 
persiste a ideia de que o produto 
premium é mesmo o criado por 
Jobs. Um bom exemplo é o 
Motorola Xoom, que chegou ao 
mercado com processador de 
dois núcleos de 1 GHz numa 
época em que o iPad 1 não tinha 
50% dessa capacidade de 
processamento. Apesar disso, a 
liderança do iPad não foi sequer 
arranhada nas vendas. 
No entanto, a vantagem criada 
pelo pioneirismo da Apple deve 
se diluir ao longo dos próximos 
meses e anos. Afinal, do outro 
lado está ninguém menos que o 
Google, derramando uma fortuna 
para desenvolver mais e 
melhores Androids. 

A decisão sobre qual plataforma 
escolher é técnica e depende 
muito do tipo de projeto que o 
cliente deseja desenvolver 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia, São Paulo, p. 32-34, 2011.




