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H
á uma guerra real em curso
no mundo virtual. Cada qual
com suas armas, os sistemas
operacionais móveis An-

droid, da Google, e iOS, da Apple, ri-
valizam pelo domínio no universo de
smartphones e tablets, dispositivos
cada vez mais populares nos cinco
continentes. O Android, que roda em
aparelhos de marcas diversas, já de-
tém 50,9% do mercado na venda de
aparelhos, mas o programa da Apple,
com sua tradição de excelência e ino-
vação, está longe de ser mortalmente
derrotado, com seus 23,8% de partici-
pação global. Como reflexo dessa po-
larização, os usuários também tro-
cam farpas — como recentemente,
quando o aplicativo Instagram che-
gou ao Android, o que causou ofensa
ao grupo do iOS, até então privilegia-
do por ter o programa de fotos.
As rixas, comerciais e compor-
tamentais, tendem a se agravar à
medida que cresce, a passos largos, a
vantagem do Android. Analistas pre-
veem que, até o fim deste ano, terão
sido vendidos 310 milhões de smartp-
hones com o sistema, número 162%
maior que o total de vendas de iPho-
nes no período, cerca de 118 milhões
de aparelhos.

O sistema da Google — criado em
2008, um ano depois do iOS — ultra-
passou o competidor pela primeira
vez em 2010. Desde então, a distân-
cia só aumenta. De 20 milhões, pas-
sou para134 milhões em 2011. A prin-
cipal explicação para a rápida popu-
larização está na plataforma aberta
do Android, o que transforma o pro-
duto num exército de Androids es-
palhado por centenas de modelos
de celulares. Já o iOS forma uma tro-
pa de elite, com sua plataforma fe-
chada, única e exclusiva para cinco
tipos de iPhones. Mas fatores como
moda, design, aplicativos e funcio-
nalidades são determinantes na es-
colha do produto.

Empresas já
foram parceiras
l Num cenário de consumo
emergente, os smartphones caíram
no gosto geral e tendem a chegar ao
preço dos celulares convencionais.
Segundo a Flurry, empresa de big
data do mercado móvel, até o fim de
2012, a soma de smartphones iOS e
Android passará de um bilhão de
aparelhos. Com o aumento de ven-
das de smarts Android chineses e in-
dianos, a previsão da consultoria
Gartner é que cresça o abismo entre
os dois sistemas, com uma vanta-
gem de 192 milhões de unidades.

Apesar do iPhone não ser o mais
numeroso em uso, ele também não
para de crescer. No quarto trimestre
fiscal de 2011, a Apple vendeu 17,07
milhões de aparelhos no mundo in-
teiro, subindo para 37,04 milhões no
primeiro trimestre fiscal de 2012, au-
mento de 117%.

— Em número de aparelhos ven-
didos, o Android já é líder lá fora e
aqui — constata Roberto Guenz-
burger, diretor de produtos e mobi-
lidade da Oi. — O iPhone é mais pa-
ra classe A, gente tida como fashi-
on, enquanto o Android tem mais
apelo entre os geeks.

Para Hilton Mendes, diretor de ter-
minais da Vivo, a polêmica do Insta-
gram — que teria se vulgarizado se-
gundo a comunidade de usuários do

l Acompanho o iOS e o Android
há tempos, desde as versões 3.2
e 1.6, respectivamente. Hoje uso
alternadamente um iPhone 4S ro-
dando iOS 5.1e um Galaxy Nexus
(aqui conhecido como Galaxy X)
munido de Android 4.0.2. Quan-
do passo mais de uma semana
usando um, começo a sentir sau-
dade do outro. Um caso típico de
“ambiguidade smartphoniana.”.

Nesse período, o Android me-
lhorou muito, mas o sistema da
Google é talhado para quem gos-
ta de fuçar sistemas, de explorar
configurações e de experimentar
um ambiente aberto. Espetar o
Nexus na USB do computador de
mesa permite viajar pelas entra-

nhas do aparelho, coisa que
no iPhone não rola.

Mas sou forçado a reco-
nhecer que nada se compara
ao iPhone em termos de flui-
dez na operação e facilidade
do uso. Quem tem um iPhone
esquece que tem um computa-
dor nas mãos e se concentra
no simples uso da maquineta.
Baixar um aplicativo da App
Store dá a segurança de que
não haverá surpresas, apesar
de não ser tão fácil obter
reembolso de um app pago,
coisa que se faz no Google Play
nos primeiros15 minutos após
a compra, sem precisar dar
justificativa à loja on-line.

Acredito que, em breve, muda-
rei meu critério simplista para
dar recomendações quando me
pedem, pois iOS e Android de-
vem ficar bem parecidos. Mas
hoje, quando alguém me pergun-
ta qual smart comprar, eu devol-
vo: “Tem espírito nerd?” Se a res-
posta for sim, indico Android. Se
for não, é iOS na certa. (C.A.T.)

Os sistemas
vão acabar
convergindo
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Guerra na palma da mão
Sistema da Google avança e venda de smartphones com Android será 162% maior que a de iPhones

iOS — é exemplo de uma disputa fe-
roz, mas não é generalizada.

— É uma disputa que envolve ape-
nas uma parcela de usuários de lado
a lado. Só os mais ferrenhos e os
early adopters (que adotam uma
plataforma logo que ela é lançada)
nutrem uma rivalidade mais forte.

Mas, é entre esses usuários fervo-
rosos que as disputas se amplifi-
cam, e até casais se veem divididos.

— Tenho iPhone e não consigo me
imaginar sem iOS 5 nem
iCloud — diz Luciana Rivoli,
especialista em marketing
digital. — Meu namorado
também tinha um iPhone,
mas resolvi dar a ele um se-
gundo aparelho, algo dife-
rente. Presenteei-o com um
Samsung Galaxy S II e, para
minha surpresa, ele se apaixonou
pelo Android. Fiquei arrasada.

Cássio Gondim, coordenador de TI
do TecGraf, da PUC-Rio, lembra que
os atuais inimigos já foram aliados:

— Apple e Google hoje lutam na
arena da mobilidade, mas começa-
ram como parceiras. Tanto que
Eric Schmidt, da Google, ficou qua-
se três anos no conselho-diretor da
Apple. Primeiro, o Android correu
atrás do Blackberry, então o líder.
Só passou a perseguir o iOS quando

a Google viu o avanço que o iPhone
representava.

Porém, como acontece amiúde
nessa indústria, muitas vezes quem
persegue acaba depois sendo perse-
guido e até imitado.

— Se antes o Android correu atrás
do iOS no capricho da interface, ho-
je já se vê por vezes o contrário. Al-
guns melhoramentos como roll-
down para notificações, tethering
(deixar outros aparelhos usarem a

conexão internet do
smartphone) e uso de certi-
ficados digitais, que já eram
comuns no Android, só re-
centemente foram introdu-
zidos no iPhone — explica
Markus Endler, coordena-
dor do LAC (Laboratory for
Advanced Collaboration)

da PUC-Rio.
Endler destaca que outro ponto

forte do Android é o seu processa-
mento multitarefa.

— Cumpre ressaltar que o fato do
Android ser uma plataforma aberta
abre o caminho para as massas. Por
exemplo, enquanto o SDK (kit de de-
senvolvimento de software) do iOS é
pago, o do Android é gratuito e tem
versões para Windows, Linux e até
para Mac — graceja Endler.

No campo de batalha dos aplicati-

vos móveis, a Apple lidera na quanti-
dade de títulos, chegando aos 550
mil apps em 2012, contra 400 mil da
Google Play, novo nome da Android
Market. Nessa contenda, o sistema
que mais encantar os desenvolvedo-
res terá forte vantagem.

— A plataforma iOS é mais madu-
ra, com um modelo de negócio bem
conhecido e experimentado. Mas o
número de apps para Android tem
crescido mais rápido que para iOS
— pondera Gustavo Robichez de
Carvalho, gerente de tecnologia do
Laboratório de Engenharia de
Software da PUC-Rio.

Entre os tablets,
iPads lideram
l De acordo com a comScore, apesar
da liderança do Android, o iOS conti-
nua gerando o maior tráfego mundi-
al na internet. Até o início do ano, os
aparelhos Apple produziram 60,1%
de todo o tráfego geral oriundo de
dispositivos móveis (smartphones e
tablets) nos EUA — o Android ape-
nas 32,4%. No mercado específico
de tablets, o iPad dispara, responsá-
vel por 90,4% do tráfego total, con-
tra 9,1% gerado por tablets Android.

Já no tráfego de smartphones, o An-
droid é o campeão, com 47,9%, con-
tra 37,7% do iOS nos iPhones.

— No Brasil, a divisão do mercado
de tablets é mais equilibrada. De um
lado, o iPad, líder inconteste. Do ou-
tro, uma miríade de tablets de peque-
nos e grandes fabricantes, como a
Samsung, que tem ganhado espaço
com produtos de menor custo. É bem
diferente do que acontece no cenário
de smartphones, em que o Android
domina. Mas o iPhone sempre sur-
preende a cada atualização, com fun-
cionalidades e aplicativos sempre
mais atrativos ao cliente — diz
Thompson Gomes, responsável pelo
marketing de dispositivos da TIM.

Mas no mundo, o Android, embora
também avançando, não superará a
liderança da Apple nos tablets, pelo
menos em 2012, segundo a Gartner.
As vendas globais de tablets devem
chegar a 118,9 milhões de unidades
no ano. A projeção é que a Apple
venda 73 milhões de iPads, garantin-
do 61,4% do mercado, abaixo dos
66,6% que detinha em 2011. Quanto
aos tablets Android, suas vendas
crescerão de 17,3 milhões em 2011
para 37,9 milhões em 2012, repre-
sentando um aumento de três pon-
tos percentuais em sua participação
de mercado, que chegará a 32%. n
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