
Samsung S A M S U 

AGORA, MAIOR É MEL 
Celular bom já foi o pequeno. Hoje. os smartphones 
crescem a cada novo modelo para que jogos e outros 
aplicativos possam ser vistos com conforto em sua tela 

FILIPE VILICIC 

Entre os anos 1990 e 2000. a dis-
puta entre os fabricantes de ce-
lulares era para ver quem produ-
zia o menor aparelho. Discar 

números e mandar mensagens não de-
mandava grandes recursos, e celulares 
menores eram mais cômodos de carre-
gar. Os smartphones atuais seguem di-
reção oposta. Os mais dispu-
tados são os de maiores di-
mensões — e que. portanto, 
comportam telas grandes, nas 
quais é melhor rodar aplicati-
vos. navegar na internet, jo-
gar games e ler livros e revis-
tas. Essa tendência foi segui-
da à risca pela Samsung, a 
maior fabricante mundial de 
smartphones. no desenvolvi-
mento de seu novo celular, o 
Galaxy S III. Apresentado há 
duas semanas em Londres, o 
S III tem tela de 4.8 polega-
das. significativamente maior 
que a do iPhone 4S, da Ap-
ple. que mede 3,5 polegadas. 
Para comportar o tamanho da 
tela, o S III é 2 centímetros 
maior que o iPhone e tem 
uma resolução melhor que a 
do celular da Apple. O apare-
lho começará a ser vendido 
no fim deste mês. No Brasil, 
o preço será similar ao do 
iPhone 4S (em torno de 2500 
reais). Disse a VEJA o vice-
presidente da Samsung no 
Brasil. Michel Piestun: "Em 
pesquisas que fizemos, per-
cebemos que o consumidor 
quer um smartphone grande, 
só que fino e leve". O maior 
smartphone hoje à venda 
também é da Samsung: o mo-
delo Galaxy Note. Com uma 
tela de 5,3 polegadas, o apa-

relho já vendeu 5 milhões de unidades 
desde seu lançamento, em outubro. Na 
Coreia do Sul. a terra natal da fabrican-
te. foi comprado por 2 milhões de pes-
soas — na ponta do lápis. 4% da popu-
lação sul-coreana tem um Note. 

Um estudo divulgado em março pe-
la consultoria do mundo digital Strate-
gy Analytics mostra que a estratégia da 
tela grande dá certo. Segundo o levan-

tamento, nove em cada dez comprado-
res de smartphone procuram displays 
maiores, com mais de 4 polegadas. A 
Strategy Analytics diz que esse tama-
nho é necessário para que se possam 
apreciar plenamente os recursos pro-
porcionados por smartphones. Além da 
Samsung, outras fabricantes, como a 
HTC. adotaram os displays maiores. O 
carro-chefe da HTC é o One X, com 
tela de 4,7 polegadas. Aumentar o ta-
manho de seus smartphones foi deter-
minante para que a Samsung 
assumisse a liderança na ven-
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Desde o lançamento do primeiro iPho-
ne. em 2007. a Apple mantém a tela de 
3,5 polegadas. Vale lembrar que o iPho-
ne tem dois trunfos que os concorrentes 
não superam: uma loja que oferece 
mais de 500000 aplicativos, muitos de-
les exclusivos, e, evidentemente, a mís-
tica em torno da marca Apple. 

Além da tela maior, o Galaxy S III 
possui algumas vantagens em relação 
à concorrência. Sua câmera fotográfi-
ca é a mais rápida entre aquelas que 
equipam os smartphones. Não há o in-
tervalo de tempo característico entre 
uma foto e outra, devido à demora no 
processamento e na gravação de cada 
imagem. Isso permite que a câmera te-
nha recursos como o que permite tirar 
automaticamente vinte fotos em se-
quência. algo que em geral só existe 
nas máquinas fotográficas. O S III ain-
da terá uma loja de aluguel e compra 

de filmes. Como ele se comunica 
com TVs por wi-fi. esses filmes po-

dem ser vistos em televisores. Além 
do tamanho avantajado, sua tela pos-
sui resolução similar à de uma TV de 
alta definição. O ponto negativo do 
S III está no design — o novo smart-
phone da Samsung é bem feinho, so-
bretudo quando comparado com o es-
tilo elegante do iPhone. Segundo Bru-
no Freitas, analista da consultoria em 
tecnologia IDC, "as telas maiores, co-
mo a do S III, vão se tornar padrão, 
mas há um limite no tamanho que po-
dem atingir. Afinal, o consumidor 
nunca abrirá mão de um celular que 
caiba no bolso". Por enquanto, esco-
lher o tamanho certo virou o desafio 
dos fabricantes de smartphones. • 

HOR 
da desses aparelhos. A fabricante to-
mou o trono da Apple no fim de 2011. 
Neste ano. as vendas de smartphones e 
tablets passaram a representar 70% do 
faturamento da empresa. Uma das es-
tratégias da Apple para tentar recuperar 
a liderança, acredita-se. será aumentar 
o iPhone. O próximo modelo, o iPhone 
5. deve chegar às lojas no segundo se-
mestre deste ano com uma tela de mais 
de 4 polegadas. Não será surpresa se 
alcançar extravagantes 5 polegadas. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 20, p. 116-117, 16 maio 2012. 




