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● Computadores
A Apple anunciou os novos Mac-
Book Air e MacBook Pro. Tim
Cook ironizou os ultrabooks, pa-
recidos com o MacBook Air, pro-
jetados pela Intel e que rodam
Windows: “Todo mundo está ten-
tando copiá-lo, mas descobriram
que não é fácil”.

● Software
A empresa apresentou seu novo

sistema operacional, o Mountain
Lion. A inspiração dele é o iOS,
sistema operacional do iPhone e
do iPad.

● Voz
A Siri, assistente de voz do iPho-
ne 4S, será levada para o novo
iPad. No sistema operacional iOS
6, ela estará integrada a aplicati-
vos de esportes, restaurantes,
Facebook e também a mapas.

N em Apple TV, nem iPhone 5. Con-
forme previmos na edição de on-
tem do Link, a edição 2012 da con-
venção de desenvolvedores da

Apple fechou o ecossistema digital da empre-
sa fundada por Steve Jobs. A semente já esta-
va presente no lançamento do iPhone, em
2007, quando a empresa não apenas reinven-
tou o conceito de smartphone, mas também
criou a base da economia de aplicativos atual.

O evento apenas aparou arestas e integrou
melhor as funções de serviços e aparelhos. O
ambiente digital de Macbooks, iPads e iPho-
nes é o mesmo, que conversa tanto com a loja
iTunes quanto com o sistema de armazena-
mento virtual da empresa, o iCloud. Apresen-
tou mudanças consideráveis na nova linha de
laptops, o que leva a crer que algumas delas
poderão vir também no novo iPhone, que de-
ve ser lançado no próximo semestre.

Na verdade, o que foi visto na convenção
foi o início da era Tim Cook na empresa. Só
agora o CEO mais bem pago do mundo deve-
rá colocar suas ideias em prática, uma vez
que fechou o conceito iniciado por Jobs em
2007. Mas o futuro de Cook – e da Apple – não
diz respeito apenas ao conceito ideal visioná-
rio de seu fundador. Uma vez que as ideias de
Steve Jobs terminaram, a dúvida agora paira
sobre o futuro da empresa, que está longe de
ser nebuloso, como cogitavam os apocalípti-
cos que viam em Jobs o nome que fazia a
Apple valer o que vale.

Nos últimos dez anos, a Apple deixou de
ser fabricante de aparelhos que atendiam a
um nicho pequeno e elitista de compradores
para se tornar um dos maiores fabricantes de
aparelhos eletrônicos do mundo. Muitos co-
gitavam que, ao deixar de falar com uma par-
cela pequena de compradores para atingir
um público bem maior, a empresa não daria
conta do recado. Isso não aconteceu.

A dúvida em relação ao futuro da Apple não
é apenas sobre sua existência, mas sobre a
possibilidade de lançar produtos e serviços
que encantem o mercado e os consumidores.
É muito fácil a marca perder seu apelo visio-
nário para manter seu público confortável e,
aos poucos, virar uma empresa a mais, sem o
élan típico dos tempos de Steve Jobs. Eis a
encruzilhada enfrentada por Tim Cook e o
legado deixado por seu fundador: continuar
sendo revolucionário ou seguir fazendo o
que já sabe? A segunda opção pode ser tran-
quilizadora em médio prazo, mas, numa eco-
nomia digital, corre o risco não de marcar o
fim da Apple, mas de fazer com que ela perca
sua importância com o tempo. Quem não
lembra da importância que tinham a Micro-
soft ou o Yahoo em outras épocas?
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André Biscegli e Eduardo Carva-
lho dizem que não tinham se-
quer uma máquina digital quan-
do, em 2003, investiram R$ 500
mil para fundar a Revelaweb, em-
presa de revelação de fotos pela
internet. Mesmo assim, o negó-
cio prosperou e, em 2012, os dois
estimam faturar R$ 10 milhões
com a ideia, o dobro do registra-
do no ano passado e seis vezes
mais que o movimento de 2010.

“Nos últimos dois anos, nosso
negócio decolou”, diz Biscegli,
seguido por um aceno positivo
de cabeça pelo sócio Carvalho,
ambos em sua primeira emprei-
tada como empreendedores.

A explicação para o desempe-
nho, dizem, não está apenas na
aposta no segmento em um mo-
mento em que poucos se arrisca-

riam. Nem só na estratégia adota-
da com previsão de retorno para
longo prazo. “Foi um pouco de
cada”, avaliam. E com direito a
ingredientes extras.

“A gente sempre quis ter um
negócio próprio. Desde peque-
no, quando entrava em uma pa-
daria, eu já analisava quantos
funcionários ela tinha, valor dos
produtos e montava um plano
de negócios na cabeça”, afirma
Carvalho. “Poderia ter sido em
qualquer área. Mas, por sermos
jovens e na época sem muita ex-
periência, acho que o grande

acerto foi escolher um mercado
novo, que passava por transfor-
mação. Como ninguém sabia di-
reito o que aconteceria, entra-
mos nele em igualdade”, avalia.

A inspiração para a empresa
veio nove anos atrás, quando
eles se conheceram apresenta-
dos pelo pai de Biscegli, com
quem Carvalho trabalhava co-
mo estagiário. Na época, o negó-
cio de revelação pela internet ain-
da não existia no Brasil. Mas já
era um mercado que se consoli-
dava nos Estados Unidos, capita-
neado principalmente pelo tra-

balho de duas empresas, a Snap-
fishs e a Shutterfly. Esta última é
líder por lá e tem valor de merca-
do avaliado em US$ 1 bilhão (cer-
ca de R$ 2,05 bi).

“Já era fato na época que a mi-
gração para a foto digital seria
inevitável. Nosso grande desafio
era definir o posicionamento”,
explica Biscegli. Na época, os em-
presários trabalhavam com dois
cenários: montar uma loja física
ou apostar no ainda incipiente
e-commerce. “Com a loja, ficaría-
mos restritos aos clientes do en-
torno. Com o e-commerce, ata-

caríamos o Brasil. Mesmo saben-
do que o caminho seria longo,
ficamos com a opção da inter-
net. Hoje em dia, uma boa loja
revela 1,5 mil fotos por dia. Nós
revelamos de 60 mil a 70 mil em
dias comuns e até 110 mil no pe-
ríodo de férias”, conta Carvalho.

Smartphone. Como todo o con-
sumode uma forma geral, o negó-
cio de revelação no Brasil é im-
pulsionado principalmente pelo
crescimento do consumidor da
classe C, para quem as máquinas
digitais compactas são um dos
três principais objetos de desejo
em datas especiais do comércio,
como Natal e Dia das Mães, se-
gundo pesquisa da feira Fotogra-
far 2012.

Mas são os smartphones que
mantêm o otimismo do merca-
do para o futuro. De acordo com
o mesmo estudo, em 2011, foram
quase dez milhões de aparelhos
comercializados, que engros-
sam a lista de 220 milhões de ce-
lulares em operação (21 milhões
com acesso à internet).

Não à toa, está aí a próxima
aposta da Revelaweb, que nos úl-
timos anos investiu R$ 2,5 mi-
lhões no desenvolvimento de no-
vas tecnologias, incluindo um
aplicativo para envio de fotos pa-
ra impressão diretamente dos ce-
lulares.

“Não temos dúvida de que ve-
remos uma nova revolução nes-
se setor. Estamos nos preparan-
do para ela”, diz Carvalho.

Empreendedores
lucram com revelação
de fotos pela internet

Apple lança novo sistema operacional
iOS6 trará serviço de mapas que ajudará motoristas a fugir do trânsito; empresa lançou também nova geração de notebooks
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A Apple intensificou a batalha
contra o Google e a Microsoft,
ao renovar o seu sistema ope-
racional para o iPad e o iPho-
ne, além de lançar um novo
MacBook Pro, seu principal
produto na área de laptops.
“Estamos orgulhosos desses
produtos. Eles são exemplos
do que a Apple faz melhor”,
disse Tim Cook, presidente da
empresa e sucessor do funda-
dor Steve Jobs, que morreu no
ano passado.

O novo sistema operacional,
batizado de iOS6, terá como
maior novidade o serviço de ma-
pas da Apple, que substituirá o
Google Maps nos iPhones e
iPads. As imagens são tridimen-
sionais e ajudarão motoristas a
tentar desviar do trânsito. Será
possível ainda ver a vista de arra-
nha-céus e outras atrações turís-
ticas, e mesmo sobrevoar gran-
des cidades por meio do “Flyo-
ver”.

O Siri, como é denominada a
nova secretária virtual do iPho-
ne, agora também estará disponí-
vel no iPad. Nos dois casos, será
incrementada, dando respostas

a questões sobre esportes e aju-
dando a reservar restaurantes. O
dispositivo também será acopla-
do ao serviço de mapas da Apple
e poderá ser acionado em alguns
carros da GM, BMW e Toyota,
funcionando literalmente como
um GPS, com a vantagem de dar
ainda mais informações.

Quando lançou o iPhone, a
Apple fez uma espécie de parce-
ria com a Google. Os mapas do
site de buscas foram um dos
maiores diferenciais do celular,
que causou uma revolução no
mercado. Na época, as duas em-
presas praticamente não compe-

tiam em nenhum setor.
Com a entrada do Google no

mercado de telefonia móvel, por
meio do sistema operacional An-
droid, a Apple passou a encarar a
empresa como uma rival. Empre-
sas como a Samsung passaram a
usar o Android em seus apare-
lhos e, hoje, os celulares inteli-
gentes com esse sistema supe-
ram o iPhone em vendas.

Ao mesmo tempo em que se
distancia do Google, a Apple se
aproxima do Facebook. O iOS6
permitirá que fotos tiradas pelo
iPad ou pelo iPhone sejam ime-
diatamente baixadas na rede so-

cial. A localização será dada pelo
serviço de mapas.

Dessa forma, o Facebook, que
abriu capital no mês passado em
um IPO (oferta inicial de ações)
marcado por problemas, terá
uma vantagem ainda maior so-
bre o seu rival Google+. Além dis-
so, a rede social criada por Mark
Zuckerberg poderá apresentar
uma conquista na área de apare-
lhos móveis, onde seus aplicati-
vos são considerados ruins e in-
capazes de gerar receitas por
meio de anúncios.

O novo MacBook Pro, carro-
chefe na área de computadores
portáteis da Apple, também foi
revitalizado. Terá uma espessu-
ra de apenas 0,7 polegada, sendo
um quarto mais fino do que a sua
versão anterior. Não haverá en-
trada para CDs, como já era uma
tendência em outros produtos,
como o MacBook Air. Além dis-
so, o laptop da Apple agora tem
tela com tecnologia Retina, com
resolução quatro vezes maior
(220 ppi) que a geração anterior.
É a mesma tela usada nos novos
iPhone e iPad.

O preço será elevado mesmo
para os padrões americanos – os
laptops serão vendidos a US$
2.199.

Navegação. Tim Cook, presidente da Apple, apresenta os novos produtos: novo sistema operacional trará sistema de mapas ‘turbinado’

O início da era
Tim Cook e o
futuro da Apple

Sócios. Biscegli (d) e Carvalho fundaram empresa aos 21 anos

Sem conhecer bem
o mercado, dupla
investiu R$ 500 mil
em 2003 para fundar
a Revelaweb

● Briga
O novo servi-
ço de mapas
da Apple é
uma forma
de abando-
nar o uso do
Google Maps.
O sistema
Android, do
Google, con-
corre com a
Apple e é usa-
do pela Sam-
sung, por
exemplo.

● Decisão
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EDUARDO CARVALHO
SÓCIO DA REVELAWEB, EMPRESA
DE REVELAÇÃO DE FOTOS PELA
INTERNET
“Mesmo sabendo que o caminho
seria longo, optamos pela
internet. Hoje em dia, uma boa
loja revela 1,5 mil fotos por dia.
Nós revelamos de 60 mil a 70
mil em dias comuns e até 110 mil
no período de férias.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2012, Economia & negócio, p. B16.




