
oogle e Apple já foram grandes 
parceiros. Presidente do Google 
de 2001 a 2011, Eric Schmidt 
foi simultaneamente conselhei

ro da Apple. A amizade começou a ruir 
em 2007, com o lançamento do iPhone, 
o celular que revolucionou a telefonia 
móvel. Meses depois, o Google apre
sentou o Android, seu sistema opera
cional para smartphones e tablets. um 
concorrente direto do iPhone. Steve Jobs, 
o fundador da Apple mono em outu
bro, declarou a seu biógrafo oficial a 
intenção de destruir o Android, que 
considerava cópia do celular de sua 
companhia. "Pretendo transformar is
so numa guerra termonuclear", avisou. 
Ainda assim, um derradeiro item sig-

nificativo da parceria, o 
aplicativo Maps, usado 
pelo iPhone e adminis
trado pelo Google, re
sistiu até a semana pas
sada. O rompimento fi
nal ocorreu na WWDC 
(sigla em inglês para Conferência Mun
dial de Desenvolvedores), o simpósio 
que a Apple promove todos os anos em 
São Francisco, nos Estados Unidos. Jim 
Cook, o substituto de Jobs, anunciou o 
fim da parceria no sistema de localiza
ção e apresentou sua própria versão do 
aplicativo. Foi um ataque direto aos ser
viços tradicionais do Google, que do

mina esse setor da internet com o Maps 
(localização por mapa), o Earth (ima
gens feitas por satélites) e o Street (ima
gens em 3D de ruas) — e não parou aí. 
A atualização da Siri. o assistente virtual 
do iPhone, pode ser vista como uma 
ofensiva direta da Apple sobre o cora
ção do território do Google, que é seu 
sistema de buscas. O americano Char-
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Ies Golvin, da consultoria Forrester, 
presente ao WWDC, resumiu assim o 
cenário: "Apple e Google eram grandes 
amigos. Depois se tornaram parceiros 
que gostam de cutucar um ao outro. 
Agora, a Apple transformou o relacio
namento em um combate sangrento". 

Naturalmente, o divórcio entre fa
bricantes deixa os consumidores apreen
sivos. Que aplicativos serão usados no 
equipamento que cada um deles tem 
em casa? O Google era responsável pe
lo programa de geolocalização da Apple 

(não por acaso, o ser
viço sempre funcio
nou melhor nos celu
lares com Android). 
O Maps da Apple, 
testado por VEJA. 
estabelece um balan
ço mais justo para os 
donos de iPhones. 
Entre as novidades, o 
aplicativo inclui um 
GPS curva a curva. 
Isso significa que 

funciona como os aparelhos instalados 
nos carros: a Siri avisa com antecedên
cia sobre a necessidade de virar uma 
esquina. Perguntado acerca da locali
zação de um ponto turístico ou "como 
chego em casa", a Siri estabelece o tra
jeto até o local desejado. Também faz 
busca por cinemas, compra ingressos e 
até mostra o resultado de jogos do 
campeonato europeu de futebol. Mas 
continua a não falar português. Os ru
mores são de que deve incorporar a 
língua dos brasileiros na próxima atua

lização. É ver para 
crer. A exemplo do 
Earth e do Street, do 
Google, o Maps pode 
visualizar mapas em 
3D. Alguns fabrican
tes de carros, a BMW 
e a General Motors 
entre eles, estão de
senvolvendo equipa
mentos para interagir 
automaticamente 
com a Siri e com o 
Maps. 

O aprimoramento da Siri só se tor
nou possível devido ao novo sistema 
operacional para smartphones e ta-
blets, o iOS 6. As mudanças são as 
mais radicais já feitas desde o iOS 2, 
em 2008, quando surgiu a App Store. 
a loja de aplicativos do iPhone (veja 
outras novidades no quadro abaixo). 
Por enquanto, a versão do iOS 6 é be
ta, experimental, feita para os desenvol
vedores criarem aplicativos. A Apple 
não confirma, mas é quase certo que o 
produto definitivo será lançado junto 
com o iPhone 5, em setembro. Por is
so mesmo, o novo sistema dá indícios 
de como será a tão aguardada quinta 
versão do smartphone da Apple. O 
processador do celular precisará ser 
muito mais rápido que o atual para 
carregar as pesadíssimas imagens do 
Maps. A integração com computado
res também vai aumentar. O Mountain 
Lion, novo sistema dos Macs, tem 
funções antes existentes apenas em 
dispositivos móveis. Um exemplo é a 
central de notificações sincronizada 
com o iMessage, sistema de mensa
gens de iPhones e iPads. Como a Apple 
domina o mercado com o iPhone e o 
iPad. mas não se sai tão bem com seus 
computadores, a estratégia da empre
sa é criar sistemas integrados para in
fluenciar quem tem um iPhone a com
prar um Mac. "A Apple está aprovei
tando que faz sucesso em seus dispo
sitivos móveis para turbinar os Macs", 
resume Breno Masi. da desenvolvedo-
ra de aplicativos .Mobi. Em outras pa
lavras, começou a "guerra termonu
clear" prevista por Jobs. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 25, p. 102-103, 20 jun. 2012. 




