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DIGITAL & MÍDIA

Foxconn já faz iPhone 4 em Jundiaí
Desde novembro, grupo de Taiwan fabrica cerca de 1.600 aparelhos por dia

A FÁBRICA da Foxconn em Jundiaí: iPhones e iPads made in Brazil

Leonardo Soares

Lançada ontem, Apple TV aquece ‘streaming’
Serviços de locação de vídeos pela internet apostam na assinatura, enquanto Apple prefere transações avulsas

Melissa Cruz
melissa.cruz@oglobo.com.br

● Além do iTunes, a Apple lan-
çou ontem outro produto que
vai acirrar a concorrência com
os serviços de vídeo on demand
(VOD) na internet: a Apple TV.
Já está disponível na loja virtual
da empresa no Brasil o pequeno
aparelho que permite o aluguel
de filmes em HD, conexão com a
internet via Wi-Fi para assistir a
vídeos do YouTube e Vimeo,
sincronização com o iCloud,
transmissão AirPlay de conteú-
do de outros dispositivos iOS e
controle via Apple Remote —
um aplicativo gratuito que
transforma o iPhone ou o iPod
touch em controle remoto. A
novidade custa R$ 399.

O dispositivo se conecta ao
televisor e dá acesso à página
inicial da iTunes Store, onde já é
possível alugar de filmes e vi-
deoclipes, além de ouvir pod-
casts na loja virtual brasileira.
Segundo a Apple, são mais de
mil filmes dos maiores estúdios,
legendados e dublados, em HD.

De acordo com as especifi-
cações, a Apple TV vem com um
chip Apple A4 compatível com
TVs de alta definição com co-
nexão HDMI. O aparelho tem
ainda acesso ao Netflix para

transmissão do conteúdo por
streaming, caso o usuário tenha
uma assinatura, e reproduz mí-
dias do iTunes 10.2 ou superior.

Ovalordoaluguelde filmesna
iTunes Brasil é US$ 3,99 para
lançamentos e US$ 2,99 para
filmes de catálogo. O “filme da
semana” custa US$ 0,99 para ser
alugado. Já a compra fica entre
US$ 14,99 e US$ 19,99 para os
lançamentos do cinema.

Para concorrentes,
novidades estimularão setor

Concorrentes como Net, Net-
flix e Netmovies não veem a
entrada de mais um player no
mercado de forma negativa. Se-
gundo executivos ouvidos pelo
GLOBO, a chegada do iTunes e
da Apple TV ao país reforça a
tendência de consumo multimí-
dia por streaming, ainda recente,
e abre espaço para alternativas.

Alessandro Maluf, gerente de
marketing da Net, detalhou o
funcionamento do Net Now, ser-
viço VOD da companhia, que
funciona integrado ao decodi-
ficador, velho conhecido dos
consumidores. O Now não de-
pende do acesso à internet.

— É cômodo ter um serviço já
conectado à TV. Só precisa do
controle remoto e dispensa in-
ternet. O iTunes é uma nova

alternativa móvel e entra como
um serviço complementar. Só
reforça a tendência do conteúdo
sob demanda — acredita Maluf.

Outra concorrente, a Netflix
— empresa líder nos EUA, com
mais de 20 milhões de assinan-
tes e que fornece streaming de
vídeo via internet em consoles
de videogame, tablets e outros

aparelhos móveis — aposta no
modelo de assinatura e cobra R$
15 mensais pelo acesso ilimtado
a seu acervo. Sobre o iTunes e a
Apple TV, Jonathan Friedland,
vice-presidente global de comu-
nicação corporativa da Netflix,
vai na mesma linha de Ales-
sandro Maluf, da NET.

— A concorrência é saudável

e só fortalece o mercado de
streaming, que ainda é muito
novo — disse Friedland.

Com aplicativos na App Store,
a Netflix e a Netmovies são par-
ceiras da Apple no fornecimento
do software que sincroniza con-
tas de seus clientes nos dis-
positivos da companhia ame-
ricana. Acessados via iPads,

iPods, iPhones e Apple TVs, as-
sim como em aparelhos com
Android, o sistema operacional
da Google, os aplicativos de
streaming são cada vez mais co-
muns, principalmente nas Smart
TVs que chegaram ao mercado
brasileiro neste ano.

— A parceria é muito comum
neste mercado. A Netflix, por
exemplo, fornece gratuitamen-
te o seu aplicativo para os fa-
bricantes e usuários de todos
os aparelhos de TV, videogame
e setup boxes — diz Friedland.

A Netmovies, que fornece o
aluguel de mais de 35 mil mídias
físicas e transmissão ilimitada
do seu acervo de mais de oito
mil filmes e séries on-line, con-
corda que a chegada da iTunes
só favorece os negócios no setor.
Daniel Topel, diretor-executivo
da Netmovies, porém, aponta
que, embora Net Now, Netflix e a
própria Netmovies sejam ser-
viços de VOD, a entrega não é
igual. A Apple vende e aluga
filmes sem vínculo de cobrança
mensal, o que limita o streaming
à compra por unidade.

— Qualquer serviço exa-
tamente igual bate de frente
com a iTunes e perde. Já o
VOD por assinatura, que é o
nosso negócios, vai se for-
talecer — diz Topel. ■

Divulgação

SOB O televisor, a Apple TV e a interface do serviço na tela: mais de mil títulos disponíveis em alta definição

Lino Rodrigues
lino.rodrigues@sp.oglobo.com.br

Enviado especial

● JUNDIAÍ (SP). O iPhone 4 da
Apple já está sendo produzido
na nova unidade da taiwanesa
Foxconn em Jundiaí, interior
paulista, desde o início de no-
vembro. A fábrica opera em dois
turnos (manhã e tarde) e produz
cerca de 1.600 aparelhos por dia.
Toda a produção está sendo
estocada e só deve chegar às
lojas do país a partir de janeiro
do próximo ano. Em fevereiro
será a vez de a versão 4S entrar

na linha de montagem brasileira.
Mais moderno e com mais re-
cursos de software, o 4S não
requer grandes mudanças no
atual sistema produtivo.

As primeiras contratações da
nova unidade começaram em
agosto, e hoje já são 1.400 em-
pregados. Cada turno tem ca-
pacidade para montar 800 apa-
relhosaodia.Nessaprimeira fase
— o projeto também inclui a
montagem de iPads, que deve
demandar a contratação de ou-
tros três mil trabalhadores —, os
funcionários passaram por uma
verdadeira maratona de cursos e

testes até iniciar a produção dos
equipamentos efetivamente.

Nos programas de treinamen-
to — foram três nos últimos
quatro meses e envolveram a
montagem de três mil aparelhos
—, a primeira turma foi minu-
ciosamente avaliada por um gru-
po de engenheiros e técnicos
brasileiros e taiwaneses.

— No começo, era uma pro-
dução para ganhar experiência,
que passava pela aprovação de
um comitê formado por enge-
nheiros e técnicos. Agora, já es-
tamos produzindo em grande es-
cala — disse uma funcionária.

A demora para os produtos
chegarem ao mercado, segun-
do funcionários, se deve ao
fato de a Foxconn e a Apple
Brasil ainda não terem uma
rede de assistência técnica
compatível com o volume de
iPhones que serão colocados
no mercado pela fábrica bra-
sileira. Em Jundiaí, a expec-
tativa é de que os primeiros
aparelhos made in Brazil che-
guem às lojas em janeiro.

Há muita expectativa em re-
lação à inauguração da uni-
dade, que teria a presença da
presidente Dilma Rousseff. ■

Produção de iPads no país é adiada
Foxconn ainda não obteve licença para receber incentivos fiscais

● JUNDIAÍ (SP). O projeto de pro-
dução de iPads, também em Jun-
diaí, anunciado com estardalha-
ço em abril, durante a visita da
presidente à China, foi novamen-
te adiado. Internamente, já se fala
que o primeiro iPad fabricado no
país não deverá chegar às lojas
antes de março de 2012. A nova
linha de produção, que vai ocu-
par o galpão em frente ao local
onde são montados os iPhones,
só começou a ser montada agora
e ainda exigirá uma série de
adaptações e obras no local.

— A produção dos tablets em

Jundiaí só deve começar no fim
do primeiro trimestre de 2012.
Antes disso, nem pensar — disse
Célio Guimarães, diretor do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Jun-
diaí e responsável sindical pela
região onde está localizada a no-
vaunidadedaFoxconn,citandoa
empresa e funcionários.

A Foxconn também enfrenta
problemas para conseguir a li-
cença para produção dos equi-
pamentos com os incentivos
previstos na medida provisória
534,queenquadrouos tabletsna
lei 11.197/95, e que prevê isen-

ção de PIS/Cofins e reduz o IPI de
15% para 3%. O ministro da
Ciência e Tecnologia, Aloízio
Mercadante, já anunciou várias
datas para o início da produção
do iPad, mas a Foxconn ainda
não foi autorizada por sua pasta
a fabricar o aparelho com in-
centivos previstos pela lei.

Procurada, a Foxconn não
comentou as mudanças nos
planos do projeto dos tablets,
nem confirmou as informa-
ções sobre a produção de
iPhones em Jundiaí. (Lino Ro-
drigues, enviado especial) ■

Curtindo os anúncios móveis
Facebook planeja incluir propaganda no Feed de notícias

● O Facebook planeja fazer sua primeira in-
vestida no setor de anúncios publicitários
móveis no fim de março de 2011, dando à
empresa uma nova fonte de receitas e adian-
tando-se a uma possível abertura de capital cm
venda de ações na Bolsa, disseram à “Blo-
omberg” duas fontes próximas à companhia.

Uma das ideias cogitadas pela empresa é
posicionar os anúncios das Sponsored Stories
— matérias mostrando interações de marcas
com seus aficionados — dentro da área de
Feed de notícias do dispositivo móvel, onde
os usuários se mantêm a par das novidades,
fotos e outros conteúdos postados por seus
contatos e amigos.

A iniciativa é uma forma do Facebook —
mais popular rede social on-line da internet —
enfrentar a propaganda móvel de gigantes
como Google, Apple e Millenial Media, já
veteranos no ramo. A vantagem potencial da
empresa de Mark Zuckerberg na contenda é o
vasto acervo de informações que o site sis-
tematicamente captura sobre os interesses e

os contatos de seus membros, prestando
valioso auxílio aos anunciantes no sentido de
direcionar clientes potenciais de maneira
mais precisa do que no caso de navegadores
web e aplicativos convencionais.

Vangloriando-se de possuir mais de 800
milhões de usuários, o Facebook está in-
tensificando seu foco em tecnologias mó-
veis, de olho no poderio de smartphones e
tablets. A companhia espera que seu pró-
ximo um bilhão de usuários seja proveniente
mais de dispositivos móveis do que de
computadores desktop. Atualmente, mais de
350 milhões de usuários já acessam a maior
rede social por meio de smartphones, ta-
blets e netbooks.

Inicialmente, o plano do Facebook era dar
seus primeiros passos no setor dos anúncios
on-line mais cedo ao longo em 2011 e ainda
poderá adiar novamente este movimento.

Procurado pela “Bloomberg”, Brandon Mc-
Cormick, porta-voz da empresa, não quis fazer
comentários acerca dos planos da empresa.
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 dez. 2011, Economia, p. 27.




