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res Animation) e um interesse crescente 
em transmissão de TV por meio da Sony 
Pictures Television nos Estados Unidos 
e outros países. Ela também fabrica bas-
tante hardware de transmissão, é claro, 
m a s d á p a r a ver para onde ela está se en-
caminhando. Se Steve Jobs ainda esti-
vesse vivo, seria fácil imaginar que algum 
tipo de acordo ou mesmo uma fusão com 
a Disney estaria no programa. 

Quando escrevemos sobre o lançamen-
to do iCloud e os planos da Apple para seu 
imenso data center em Maiden, na Caro-
lina do Norte, detalhamos também os di-
versos rumores segundo os quais a Apple 
já estaria preparando o caminho para se 
tornar uma produtora de conteúdo televi-
sivo. Essas manobras parecem ter ganha-
do impulso nos últimos meses. Em mar-
ço, o Business Insider relatou que a Apple 
continuava a negociar pesado com produ-
toras de programas e provedores de TV 
a cabo americanas para comprar conte-
údo destinado à plataforma da Apple TV 
(http://read.bi/JHR22p). 

A partir daí, o Business Insider especu-
la que isso permitiria à Apple criar canais 
para retransmissoras dentro da interfa-
ce do Apple TV - coisa que já parece es-
tar acontecendo, pois a Apple e a Disney 
negociam a respeito do canal de esportes 
E S P N (http://bloom.bg/JzVAuq). A Apple 
certamente tem bolsos largos o bastan-
te para tornar a ideia ainda mais atraente 
para os produtores de programas. 

da Apple, o Apple TV de R$ 400, com con-
troles que reúnem a integração por voz, 
como o Siri, com a captura de movimen-
tos no estilo do Microsoft Kinect , permi-
tindo mudar de canal ou aumentar o volu-
me usando simples gestos no ar. 

O interesse da Apple e de Steve Jobs 
nessa área não é de surpreender. A Ap-
ple já possuía um bom conhecimento, um 
belo histórico de produção de telas ino-
vadoras de alta qualidade e, obviamente, 
a iTunes Store e o iCloud, que oferecem 
a possibilidade de transmitir enormes 
quantidades de f i lmes e programas de TV 
via banda larga. A ideia de criar uma tele-
visão integrada também não é nova: mui-
tas fabricantes - incluindo Panasonic, 
Samsung e Sony - já dão acesso a progra-
mas, f i lmes e conteúdo interativo pela in-
ternet aos proprietários de suas S m a r t 
T V s . A diferença da nova televisão da Ap-
ple será sua integração com os produtos 
Apple que você já possui em casa, junta-
mente com uma interface enxuta e fácil 
de usar, baseada no iOS. 

Mas existe ainda outra jogada que a 
Apple pode fazer aqui, e basta olhar para 
a Sony para ver como isso poderia funcio-
nar: ela tem sua própria gravadora (Sony 
Music Entertainment), seu próprio estú-
dio de cinema (Sony Pictures), seu pró-
prio estúdio de animação (Sony Pictu-

ntes de sua morte em outubro de 
2011, o falecido diretor-executivo 
Steve Jobs cuidadosamente tra-

çou pianos para uma série de novos pro-
dutos que manteriam a empresa à frente 
do mercado pelos quatro anos seguin-
tes. Mas um deles merece especial aten-
ção, porque prova que tanto Steve quanto 
a Apple estavam empolgados com a cria-
ção de produtos inovadores que transfor-
mariam o mercado, assim como a empre-
sa f izera com o iPod, o iPhone e o iPad. 
Em uma entrevista a seu biógrafo, Walter 
Isaacson, Steve Jobs disse: "Gostaria de 
criar uma televisão integrada, completa-
mente fácil de usar. Ela seria inteiramen-
te sincronizada com todos os seus dis-
positivos e o iCloud... teria a interface de 
usuário mais simples que se pode imagi-
nar. Finalmente cheguei lá". 

Desde então, os rumores a respeito do 
potencial lançamento dessa TV - ape-
lidada i T V - atingiram um frenesi: fa-
bricantes de televisores, da Samsung à 
Sharp, foram apontadas como possíveis 
parceiras, ao passo que, em maio, a prin-
cipal fabricante de hardware da Apple 
confirmou (e depois, quase imediatamen-
te, negou) que também estava nessa. A 
maioria dos especialistas acredita que a 
TV - se é que ela existe mesmo - vai com-
binar os recursos da caixinha existente 
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suir a infraestrutura de suporte - ante-
nas de celular e tudo o mais - para poder 
fazer isso, mas não existe razão para ela 
não pegar carona na estrutura já existen-
te. Um bom começo seria adquirir uma 
das operadoras americanas. A candida-
ta m a i s provável seria a Sprint, com sua 
rede 3G já instalada e sua ramif icação 
W i M a x 4G na forma da Clearwire, que 
atende a 120 milhões de pessoas. A Apple 
poderia criar um serviço de dados pró-
prio, proporcionando 4G dedicado para 
usuários do iPhone sem mexer na base de 
cl ientes existente da Sprint. Essa é uma 
ideia que vale a pena levar em considera-
ção: imagine como seria fácil entrar em 
uma Apple Store para comprar o iPhone 
e já se inscrever na AppleNet! 

poderoso na própria caixinha. 
Vimos uma breve agitação em março, 

quando surgiram rumores de que o dire-
tor-geral da Apple, T i m Cook, visitou o 
quartel-general da Valve - fabricante da 
plataforma de games online Steam - mas 
isso foi rapidamente negado (http//bit. 

ly/JzWeIF). Porém, persistem os rumo-
res de que a Valve estaria de fato traba-
lhando em um console de games em seus 
laboratórios (http://bit.ly/JzWZ4d). M a s 
mesmo se a história acabar se revelando 
falsa, podemos apostar que a Apple está 
pelo menos brincando com a ideia - por 
mais que ela evite remexer nas dolorosas 
lembranças de sua última empreitada no 
mundo dos consoles. Lembra do Pippin? 

iPad oferecem suporte nativo para re-
des LTE (o famoso 4G), embora a cober-
tura pelo mundo não seja grande coisa 
ou, no caso do Reino Unido e Brasil, ine-
xistente. A Apple também funciona me-
lhor quando oferece a solução comple-
ta de uma ponta a outra; neste momento 
ela precisa contar com operadoras para 
complementar a experiência do usuá-
rio com o iPhone e, na maioria dos casos, 
elas não estão à altura. 

A Apple poderia, teoricamente, fa-
zer uma oferta por uma fatia dessa nova 
faixa do espectro de rádio que se torna-
rá disponível, uma vez que as úl t imas 
transmissões de TV analógica sejam de-
sativadas, ainda este ano. A pegadinha, 
obviamente, é que a Apple teria de pos-

tamente com uma experiência de usuário 
fantástica e um aumento constante na re-
solução da tela e no poder do processador. 

Se você possui um iPad, já sabe o quanto 
é fácil jogar games no dispositivo pela TV 
usando o Apple Display Connector. Mas o 
próximo passo lógico poderia levar a Apple 
a criar seu próprio console de games espe-
cial para a TV - coisa que poderia ser feita 
por meio de capacidades incluídas na Apple 
TV ou com uma caixinha separada. 

Outra alternativa seria uma parceria 
com uma empresa de streaming de games 
como a OnLive ou a Gaikai, que rodam o 
game em um data center que transmite o 
vídeo para um terminal em sua TV. Essa 
abordagem se adequaria à estratégia do 
iCloud da Apple, removendo, ao mesmo 
tempo, a necessidade de um hardware 

JOGOS 
PROBABILIDADE: 
MÉDIA/ALTA 

Opotencial de poder curtir ainda 
mais conteúdo por meio da Apple 
TV e de outros dispositivos Ap-

ple é apenas metade da história. 

E no campo dos games móveis que a 
Apple teve o maior impacto: a Ninten-
do vem sendo repetidamente nocautea-
da e chegou a divulgar o primeiro preju-
ízo de sua história em abril (http://bit. 

ly/Jyr3MF) devido às poucas vendas do 
3DS e à perda de interesse do público pelo 
Wii . Mesmo a Sony tem tido dificulda-
de em resistir ao massacre da Apple, ten-
do o lançamento do PlayStation Vita tido 
uma recepção morna e, até o momento, 
vendas pouco significativas. Em ambos 
os casos, parte da culpa pela relativa fal-
ta de sucesso dos games portáteis da Sony 
e da Nintendo se deve ao apelo duradouro 
de títulos acessíveis como Angry Birds no 
iOS entre os jogadores casuais. Há tam-
bém o fato de que, com o iPhone e o iPad, 
a Apple possibilita a seus usuários uma 
combinação imbatível de recursos, jun-

Desde que a Apple lançou o iPho-
ne, em 2007, os especial istas v ê m 
especulando, senão antevendo, 

que a Apple pretende lançar sua própria 
rede móvel em algum momento. Não é di-
f íci l ver o porquê: usar o iPhone ou o iPad 
em certas redes de celulares nos E U A é 
um verdadeiro pesadelo, devido à cober-
tura insuficiente e aos baixos l imites de 
transmissão de dados. Mesmo no Reino 
Unido, as redes móveis colocam taxíme-
tro fominhas para controlar a quantida-
de de dados que você pode consumir. E no 
Brasil, então, melhor não comentar... 

M a s existe um jeito melhor, e a Apple 
poderia ser a empresa a torná-lo realida-
de. Ela certamente tem interesse em fa-
zê-lo: tanto o iPhone 4S quando o novo 
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Qualquer pessoa que já tenha usa-
do o Buscar meu iPhone sabe que 
o iOS tem a capacidade de assi-

na localização usando uma com-
binação de tecnologia de celular, Wi-Fi e 
sof tware de mapeamento interno. A Ap-
ple - e muitos desenvolvedores - usa es-
sas informações para marcar suas fotos 
com dados de geolocalização e diversos 
outros serviços - como mostrar onde está 
a Apple Store mais próxima. Essa tecno-
logia de rastreamento não deixa de des-
pertar controvérsias (especialmente 
quando se descobre que as empresas es-
tão reunindo informações sobre os usu-
ários sem que eles saibam), mas ela é 
particularmente útil para a Apple, pois 
proporciona à empresa um ponto de apoio 
em áreas inteiras da tecnologia que ela 
pode querer explorar no futuro. 

No ano passado, ela adquiriu a empre-
sa sueca de mapeamento em 3D C3 Tech-
nologies, o que permitiu à Apple combi-
nar seus conhecimentos com os de duas 
aquisições anteriores na área do mapea-
mento, a Placebase e a Poly 9. A Apple fez 
isso para diminuir sua dependência do 

Google Maps - dispensado no iOS 6. 
Um programa de mapeamento próprio 

também permitiria à Apple desafiar dire-
tamente fabricantes de navegadores via 
satélite, que vêm fazendo cada vez mais 
negócios com as fabricantes de carros 
que desejam aprimorar seus próprios sis-
temas de navegação. A possibilidade de 
oferecer sua própria tecnologia de mape-
amento a terceiros - especialmente fabri-
cantes de carros - poderia ser de grande 
interesse para a Apple. 0 imenso suces-
so do iPod e do iPhone, e o desejo das fa-
bricantes de carros de integrar um supor-
te para eles em seus modelos, sugere que 
a Apple poderia estar entrando por uma 
porta já aberta no fornecimento de uma 
navegação fácil de usar e funções de en-
tretenimento, assim como a Microsoft fez 
com a B M W para o sistema iDrive. 

Existe também uma chance de que, 
dado o volume da carteira da Apple, ela 
poderia ir muito além. Na Califórnia, 
já existem algumas fabricantes de car-
ros aventurosas trabalhando na próxima 
grande novidade, graças à insistência do 
Estado em aumentar os números de veí-
culos ecológicos. Não f icar íamos espan-
tados se descobríssemos que a Apple está 
pelo menos de olho na Tesla Motors -
produtora do primeiro carro esportivo de 
luxo inteiramente elétrico. 

Leia a l ista de especif icações do Model 
S Saloon (www.teslamotors.com/models/ 

features), que parece mais uma lista de 
desejos das coisas que gostaríamos de ver 
em nosso próximo iPad ou MacBook Air: 
uma tela de toque de alta resolução; blue-
tooth, Wi-Fi e conectividade USB; acesso 
à internet banda larga; sof tware de mape-
amento; um sistema de entretenimento; 
e, claro, um gerenciamento de energia so-
f ist icado de baterias - muitas delas. 

Claro, a capacidade de construir com-
putadores rápidos, eficientes e amigá-
veis e a de construir carros elétricos são 
muito diferentes, mas as l inhas de distin-
ção estão rapidamente se confundindo. 
Todos estamos acostumados à noção de 
computador de bordo em um carro e com 
os sistemas de gerenciamento de motor 
em suas entranhas. Sabemos também que 
a Apple poderia facilmente adquirir a tec-
nologia, os conhecimentos e as patentes 
de que precisaria para criar sua própria 
frota de carros elétricos, se quisesse. E 
imagine um carro cujo sistema de entre-
tenimento e navegação via satélite fosse 
sincronizado e com todos os seus disposi-
tivos iOS via iCloud. 

Tudo isso pode parecer improvável nes-
te momento, mas o membro do conselho da 
Apple Mickey Drexler declarou que o sonho 
de Steve Jobs era construir o iCar. É só ver 
o que a Google está fazendo com seus expe-
rimentos em carros autônomos que usam 
seus conhecimentos de mapeamento e 
computação para deixar a imaginação voar. 
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certamente teria espaço para um iHotel todo 
de aço e vidro, com garçons de camisa azul e 
caça-níqueis com tecnologia similar à do Mac. 
E eu não hesitaria nada em pular em um avião 
da Apple Airlines, com um sistema de entrete-
nimento a bordo baseado no iPad. Você tam-
bém poderia adquirir a água de colônia Eau de 

MacBook. Talvez a Apple devesse lançar uma 
cadeia nacional de restaurantes fast-food de 
alta qualidade, sua própria l inha de bebidas à 
base de maçã ou hospitais particulares - em-
bora o slogan "uma maçã por dia mantém o 
médico distante" provavelmente não fosse fa-
zer muito sucesso entre os pacientes que pre-
cisam de operações urgentes. 

O que realmente gostaríamos, porém, é que 
a Apple lançasse seus próprios robôs pesso-
ais no estilo da Eve, do f i lme Wall-E, produ-
zido pela P i x a r . Eles seriam muito úteis e po-
deriam passar automaticamente ao modo 
"sarcasmo" sempre que alguém questionasse 
sua escolha de computador! + 

Uma das coisas mais satisfatórias em ser 
um figurão da Apple deve ser observar 
o fervor com o qual os fãs da empresa -

como nós e você - acolhem com entusiasmo tudo 
o que ela faz. O corolário óbvio é que deve che-
gar o momento em que você começa a pensar que 
quase tudo o que você fizer vai atrair uma legião 
de fãs, desde que se apliquem as mesmas regras 
de alta qualidade, atenção aos detalhes e servi-
ço ao consumidor. A marca Virgin é um exemplo: 
ela começou com uma gravadora, mas atualmen-
te seu nome está ligado a diversas áreas, de re-
des de celulares até serviços de banda larga e te-
levisão, linhas aéreas, agências de viagem e até 
turismo espacial. O que impede a Apple de fazer 
algo semelhante? 

Já sabemos que a Apple é candidata a cons-
truir um novo campus, parecido com um dis-
co voador, em Cupertino e que ela possui um 
restaurante apenas para seus empregados. Por 
que não reunir essas coisas todas em uma con-
clusão ©lógica? A irreal cidade de Las Vegas 

(http://bloom.bg/JzZbJh) para garantir 
displays L C D para iPads e outros disposi-
tivos, e que regulamente adquire enormes 
porções da produção de memória f lash 
mundial, grande parte da Samsung. Da-
das suas amplas ambições no campo dos 
produtos eletrônicos para o consumidor -
e mais o estado lamentável do balanço fi-
nanceiro de muitas empresas do setor -, 
a Apple poderia, inclusive, embarcar em 
uma empreitada muito mais ousada: após 
quatro anos consecutivos de perdas mul-
tibilionárias, a Sony certamente apre-
ciaria uma bela injeção de fundos neste 
momento. Mas estando atualmente ava-
liada em torno de US$ 40 bilhões de dó-
lares (comparados aos US$ 100 bilhões 
de 2000), a Apple poderia facilmente se 
adiantar e ganhar acesso a toda a tecno-
logia da Sony, mais fábricas, produção de 
cinema e TV, lojas f ís icas - além da ainda 
valiosa marca PlayStation. Os conserva-
dores mais cínicos do mercado poderiam 
sugerir que T i m Cook esperasse pelo me-
nos mais um ano, assim o valor poderia 
ser ainda mais barato. 

A compra de empresas de hardwa-
re nascentes também dá a ela a liberda-
de de que precisa para se manter à frente 
de uma concorrência cada vez mais fe-
roz. E fácil imaginar um cenário em que 
a Apple possa querer fabricantes inova-
dores de hardware como a Corning, que 
faz o Gorilla Glass (www.corninggorilla-

glass.com) para o iPhone 4 e o iPhone 4S, 
ou a Liquidmetal (www.liquidmetal.com), 

cujas ligas de metal são usadas pela Apple 
em sua ferramenta de extração do car-
tão S I M e, potencialmente, para o corpo 
das futuras gerações de MacBooks, iPa-
ds e iPhones. 

Mesmo que ela não possa adquirir ime-
diatamente essa capacidade de fabrica-
ção, o fato de possuir um talão de cheques 
quase infinito certamente lhe garante a 
exclusividade, e mesmo unidades de fa-
bricação dedicadas. Já se diz por aí que 
ela investiu bilhões de dólares na Sharp 

Até agora nos concentramos em as-
pectos intangíveis relacionados a 
certos tipos de conteúdo e servi-

ços, mas é óbvio que uma das muitas vir-
tudes da Apple é que ela é muito cuidado-
sa com seus gastos. De fato, recentemente 
ela adquiriu empresas - como lala e 
Chomp - que complementam os serviços 
que ela já oferece a seus usuários. M a s ela 
também andou comprando todo tipo de 
provedor de hardware - sobretudo as fa-
bricantes de semicondutores PA Semi e 
Anobit. Isso faz todo o sentido: ao reduzir 
a sua dependência de fabricantes tercei-
rizadas, a Apple se garante contra poten-
ciais racionamentos e outras perturba-
ções que possam afetar os componentes 
essenciais para dispositivos como iPad e 
iPhone. Ela também se põe em uma posi-
ção de negociação bem mais forte ao tra-
tar com outras gigantes da tecnologia de 
que ainda depende, como a Intel. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 74, p. 50-55, jul. 2012.




