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Uma das especulações em relação ao
novo iPhone é que ele, a exemplo
da terceira versão do iPad, seria
apresentado sem a numeração que

indicaria sua nova versão. Foi um dos poucos
rumores sobre a sexta versão do smartphone
da Apple que não se confirmaram. O iPhone 5
tem tudo o que já havia sido cogitado há sema-
nas. Seguindo o padrão da empresa, o apare-
lho é basicamente o mesmo apresentado em
2007, só que com uma série de melhorias
físicas e tecnológicas.

O novo CEO Tim Cook seguiu a fórmula de
Steve Jobs e mexeu pouco no telefone mais
popular do mundo. Não houve nenhuma rein-
venção. Nenhuma mudança drástica. O iPho-
ne continua uma evolução natural, sem maio-
res mistérios. E não há dúvidas de que vai ser
um dos mais vendidos até o fim do ano.

O que nos leva ao próximo mês quando,
teoricamente, a Apple deverá anunciar mais
um novo produto. As especulações o cha-
mam de iPad Mini, mas a empresa não comen-
ta o assunto. Contudo, logo veremos chegar
ao mercado um novo tablet, de dimensões
mais próximas de um livro médio. Essa sim
será a primeira novidade de fato da Apple
desde a morte de Steve Jobs. Algo que contra-
ria uma previsão do próprio Jobs sobre o for-
mato dos tablets.

O tablet em tamanho reduzido provavel-
mente é um dos principais produtos de 2012.
Foi assim que a Amazon diferenciou seu ta-
blet Kindle Fire, principal rival do iPad nos
EUA. O formato também é aposta da Sam-
sung e do Google. Resta saber se a Apple vai
engrossar esse time e consolidar a tendência.
E isso também pode dar pistas do rumo da
Apple num futuro próximo. É quando sabere-
mos se Tim Cook tem talento para mudança
e inovação. Para manter tudo nos conformes,
parece que ele tem mesmo.
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● As operadoras brasileiras já
têm estoques de chips no novo
formato usado pelo iPhone 5. De
acordo com uma fonte de um fa-
bricante de SIM cards ouvida
pelo ‘Link’, os novos cartões es-
tão sendo entregues no Brasil

para as “grandes operadoras”.
“Elas estão se preparando pa-

ra os clientes que vão ao exterior
e compram o novo iPhone”, disse
a fonte. “Algumas já têm estoque
formado.” Segundo ele, nenhum
outro celular adota o padrão na-
no-SIM.

A diferença do novo chip – co-
nhecido como nano-SIM ou 4
Form Factor – é que ele tem um
formato menor e é mais fino.
Com isso, há grandes chances

de que um chip cortado não fun-
cione na nova entrada do iPhone
5. A solução é adotada por mui-
tos usuários que usam o iPhone
4 e 4S, que utiliza cartões micro-
SIM, menor do que o chip tradi-
cional.

A Vivo confirmou ontem que
tem um estoque de nano-SIM e
que vai começar a comercializá-
lo em suas “principais lojas” a
partir deste sábado. / FILIPE

SERRANO
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Apple lança o
iPhone 5, com
tela maior
Empresa segue tendências ditadas por concorrentes e confirma
a maioria dos rumores, como o acesso a redes celulares 4G

Gestão de Tim Cook
ainda precisa provar
que é inovadora

Operadoras
brasileiras já
têm chip menor

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O iPhone 5, com tela mais am-
pla, foi apresentado ontem na
Califórnia. Mas, pela primeira
vez, a Apple fez um lançamen-
to de um novo celular seguin-
do as tendências de suas con-
correntes, em vez de ditar ino-
vações como ocorreu ao intro-
duzir as versões anteriores do
iPhone, que representa quase
metade do faturamento da
maior empresa de valor de
mercado do mundo.

Como nas outras vezes, a
Apple conseguiu dominar as
atenções dos americanos. Mes-
mo sem o seu carismático funda-
dor, Steve Jobs, a empresa ainda
é a única capaz de praticamente
paralisar o país quando apresen-
ta um novo modelo de celular.
Desta vez, como já vinha ocor-
rendo desde a morte de Jobs, o
mestre de cerimônias foi o presi-
dente Tim Cook, com o apoio de
engenheiros e funcionários da
área de marketing da fabricante
de celulares.

Como principais novidades, o
iPhone 5 será 20% leve e com
uma espessura 18% mais fina do
que a versão anterior, conhecida
como 4S. A grande diferença em
relação à versão anterior, po-
rém, é a tela maior. A partir de
agora, a largura será de 4 polega-
das. Antes, os celulares pos-
suíam 3,5 polegadas.

Essa mudança segue uma ten-
dência das concorrentes. A Sam-
sung, que possui 32,6% do merca-
do de celulares, quase o dobro da
Apple atualmente, já vende celu-
lares com telas maiores há al-
guns meses. Seu principal mode-
lo, o Galaxy S3, é ainda maior,
com 4,8 polegadas.

Acompanhar as rivais é uma
novidade da Apple que será repe-
tida no mercado de tablets. A
Google, a Amazon e a Samsung
também já inovaram com apare-
lhos um pouco menores e o iPad
deve ter uma versão menor e
mais barata até o fim do ano.

Briga. A decisão de acompa-
nhar a tendência de outros fabri-
cantes ocorre em meio a uma ba-
talha judicial com a Samsung na
Justiça dos EUA. A sul-coreana,
acusada de violar patentes, foi
condenada a pagar US$ 1 bilhão
em indenizações para a empresa
de Steve Jobs.

Com a introdução do iPhone
5, a Apple tentará mais uma vez
se aproximar da Samsung. Qua-
se todos os anos, a empresa se
recupera depois de colocar no
mercado um novo modelo e com

as vendas do fim do ano. Ao lon-
go do segundo e do terceiro tri-
mestre, o consumo diminui por-
que os clientes ficam aguardan-
do uma nova versão.

O iPhone 5 operará em 4G nas
principais operadoras dos Esta-
dos Unidos. Mesmo nesse caso
há um atraso da Apple em rela-
ção às rivais, que já utilizam há
meses a rede de maior velocida-
de. O aparelho não funcionará
nas redes brasileiras de 4G, licita-
das neste ano, pois a frequência
usada nos EUA é diferente.

O novo iPhone foi bem recebi-

do pelo mercado. As ações da
Apple fecharam em alta de
1,39%.

A empresa continua sendo
quase uma religião nos EUA,
com consumidores ávidos pelos
seus produtos. A expectativa, co-
mo todos os anos, é de fila no dia
21 de setembro, quando o iPho-
ne 5 será oficialmente lançado.

O preço do novo aparelho,
com 16 gigabytes, será de US$
199, o mesmo do iPhone 4S no
seu lançamento no ano passado.
Ainda não existe data oficial de
lançamento no Brasil.

● Recepção
A Apple a clas-
sificou o iPho-
ne 5 “como o
melhor que já
produziu”. Se-
gundo alguns
analistas, as
novidades não
provocaram
muitas surpre-
sas.

JUSTIN SULLIVAN/AFP

● A Apple mudou o conector e os fones de ouvido

COMPARAÇÃO DOS MODELOS
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7,6 MM 9,3 MM

11,5 CM12,4 CM

iPhone 4siPhone 5

112g 140gPESO

A6 A5PROCESSADOR

GSM, CDMA e LTE GSM e CDMACELULAR

8 megapixels 8 megapixelsCÂMERA
TRASEIRA

1,2 megapixel VGACÂMERA
FRONTAL

Nano-SIM Micro-SIMCHIP

ENTRADA PARA 
FONE DE OUVIDO

NOVO
CONECTOR

CONECTOR
ANTIGO

NOVOS
FONES

FONES
ANTIGOS

Lightning
O novo conector tem oito 
pinos, sendo 80% menor 
que o anterior, de 30 pinos. 
A Apple lançou também um 
adaptador, para usar o 
telefone novo com 
acessórios antigos

iPhone 4s

iPhone 5
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B22.




