
A APPLE 
PERDEU 
O NORTE 
Com erros grotescos, o programa de mapas para iPhones e 
iPads, lançado na semana passada, virou motivo de piada 

FILIPE VILICIC 

Deu a louca no mundo na manhã 
da quarta-feira da semana pas-
sada. A Torre Eiffel parecia ter 
caído. Quem quisesse encontrar 

o Coliseu romano achava um hotel. Nas 
Ilhas Cayman. cidades inteiras evanes-
ceram. O Museu de Arte de São Paulo 
sumiu. Fazendas viraram parques, pis-
tas de aeroportos pareciam origamis e 
igrejas eram anotadas como lanchone-
tes. Foi esse o caos encontrado por boa 
parte dos 35 milhões de pessoas que em 
apenas 24 horas baixaram o mais recen-
te sistema operacional da Apple, o 
iOS 6, que roda em iPhones, iPods e 
iPads, e. ao acessar o programa de ma-
pas e GPS. depararam com um festival 
de erros. A repercussão das gafes obri-
gou a Apple, sempre tão altiva, a baixar 
a guarda e admitir a fragilidade de seu 
serviço de mapeamento. Pronunciou-se 
a porta-voz da empresa, Trudy Muller: 
"Melhoraremos o Mapas conforme as 
reclamações aparecerem". 

A sexta versão do software da Apple, 
esse que provocou tanta balbúrdia geo-
gráfica. veio com 200 inovações, como 
um sistema de comando de voz mais 
eficiente e um esperto programa para 
compartilhar fotos. Mas apostava-se 
muito no sucesso dos mapas, por repre-
sentar um cutucao no arquirrival, o 
Google. A Apple decidiu acabar com a 
parceria que tinha com o Google, refe-
rência em geolocalizaçao portátil. Re-

solveu desenvolver seu próprio progra-
ma. contratou outro serviço de satéli-
tes, mas falhou ao entregar um produto 
ainda em fase de acabamento. Nas duas 
apresentações que fez do iOS 6, em ju-
nho e há duas semanas — quando tam-
bém mostrou o novo iPhone 5 —, Tim 
Cook, o sucessor de Steve Jobs, exal-
tou o aplicativo. Ele vem com mapea-
mento em três dimensões e rotas narra-
das curva a curva. O 3D é falho, capaz 
de desmontar o mais conhecido monu-
mento francês. As informações por voz 
não funcionam em muitos países, co-
mo o Brasil. E, onde opera, oferece tra-
jetos equivocados. Há solução, antes 
das necessárias correções? Sim. Pane 
das pessoas que se decepcionaram re-
solveu resgatar o sistema de localiza-
ção anterior, que pode ser acessado 
pelo site do Google Maps. Para aumen-
tar o embaraço, o rival Google planeja 
um programa de mapeamento para ser 
vendido pela loja de aplicativos do 
iPhone. Só não se fala em tragédia cor-
porativa porque a Apple, mesmo sem 
norte, ainda é muito admirada: 2 mi-
lhões de pessoas compraram o iPhone 
5 no primeiro dia de pré-venda on-line 
e 15% dos usuários adotaram o iOS 6 
logo no primeiro dia. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 39, p. 92-93, 26 set. 2012. 




