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A vida não está fácil
para quem faz ‘apps’
Os desenvolvedores de aplicativos já são mais numerosos nos EUA do
que os produtores rurais, mas poucos conseguem ganhar dinheiro com isso

THE NEW YORK TIMES

O casal americano Shawn e Ste-
phanie Grimes passou os últi-
mos dois anos tentando traba-
lhar para a Apple, a companhia
mais bem-sucedida do mundo.
Eles já sabiam que não seria um
emprego fixo, com renda regu-
lar, seguro saúde ou plano de apo-
sentadoria. Por isso, decidiram
abrir mão de tudo o que podiam:
venderam carros, alugaram a ca-
sa de seis quartos e foram morar
com parentes.

O campo de trabalho escolhi-
do pelos dois é tão novo, que até
alguns anos atrás simplesmente
não existia. Shawn e Stephanie
desenvolvem aplicativos de soft-
ware para celulares como iPho-
ne ou iPad – um segmento que
cresce mesmo em meio a reces-
são. Só em 2010, o número de
engenheiros de software aumen-
tou cerca de 8% – para mais de
um milhão –, superando a quanti-
dade de produtores rurais. A dú-
vida é se esse crescimento do em-
prego no setor de aplicativos é
real e duradouro.

Embora muitos programado-
res criativos abram empresas de
milhões de dólares na mesa da
cozinha, apenas uma pequena
minoria consegue sobreviver
criando novos aplicativos. O ca-
sal Grimes começou cheio de es-
peranças, fazendo aplicativos pa-
ra bebês, mas não conseguiram
produzir nem vender com a agili-
dade necessária.

Ethan Nicholas, de 34 anos, foi
um dos poucos que conseguiu
realizar seu sonho. Em 2009, ele
ganhou mais de US$ 1 milhão
com a criação de um jogo para
iPhone. Mas, desde então, segun-
do ele, o universo do desenvolvi-
mento de aplicativos passou por
transformações tectônicas.
“Uma pessoa pode largar tudo e
começar a desenvolver aplicati-
vos? Certamente”, diz Nicholas,
que abandonou o emprego de-
pois que o iShoot, um jogo de ar-
tilharia, virou sensação. “Tive
sorte porque naquela época um
aplicativo interessante ainda po-
dia fazer sucesso. Mas hoje a con-
corrência é feroz.”

Esse boom é parte de uma
transformação radical na nature-
za do trabalho, que os economis-
tas comparam com a mecaniza-
ção da agricultura no século pas-
sado. No capítulo mais recente
dessa reviravolta, está a migra-
ção da produção tecnológica pa-
ra países como a China. “A tecno-
logia destrói continuamente em-
pregos e continuamente os cria;
mas nos últimos anos, a destrui-
ção está acontecendo a um rit-
mo mais rápido do que a cria-
ção”, diz Erik Brynjolfsson, eco-
nomista e diretor do Centro de
Negócios digitais do MIT.

Ao mesmo tempo, a transição
digital está gerando enormes ri-
quezas e oportunidades. Quatro
das companhias mais valiosas
dos EUA – Apple, Google, Micro-
soft e IBM – têm suas raízes na
tecnologia. E foi a Apple, mais do
que qualquer outra, que desenca-
deou a revolução dos aplicativos
com o iPhone e o iPad. Desde
que ela permitiu, há quatro anos,
que codificadores free lancers
desenvolvessem aplicativos, pa-
gou a essa mão de obra mais de
US$ 6,5 bilhões em royalties.

No ano passado, as estatísti-
cas federais mudaram o título e a
composição de uma subcatego-
ria de empregos refletindo o pre-
domínio dos aplicativos. E o se-
tor começou a reivindicar o reco-
nhecimento pela contribuição
que dá à economia.

Revolução. Um estudo enco-
mendado pelo grupo TechNet
concluiu que a “economia dos
aplicativos” – que inclui Apple,
Facebook, o Android do Google
e outras plataformas – foi respon-
sável, direta e indiretamente, pe-
la criação de 466 mil empregos.
O estudo usou uma metodologia
que pesquisou anúncios online
de procura de mão de obra.

Usando a mesma metodolo-
gia, a Apple disse este mês que
seu negócio de aplicativos gerou
291,2 empregos para a economia
americana, de desenvolvedores
a motoristas. Esse número au-
mentou 39% em menos de um
ano. Neste meio tempo, o núme-
ro de desenvolvedores nos EUA
que pagam uma taxa anual de
US$ 99 para se registrar na Apple
aumentou 10%, para 275 mil. Al-
guns deles têm outros empregos
em tempo integral e desenvol-
vem aplicativos nas horas vagas.

A Apple foi ficando mais con-

fiante na promoção dos benefí-
cios econômicos dos aplicativos
à medida que sua própria proemi-
nência no mercado cresceu e
suas práticas de negócios passa-
ram a ser fiscalizadas. A compa-
nhia não respondeu às perguntas
feitas pela reportagem mas en-
viou um comunicado afirmando
estar “enormemente orgulhosa
pelas oportunidades que a App
Store proporciona aos desenvol-
vedores de todos os tamanhos”.

Plataforma de emprego. No
início do ano, durante a reunião
anual da companhia, o principal
executivo, Timothy D. Cook, res-
saltou que, há poucos anos, o ter-
mo “aplicativo para aparelhos
móveis” sequer fazia parte do vo-
cabulário. “Agora, há este enor-
me segmento de empregos, total-
mente novo que antes não exis-
tia. A Apple tornou-se uma plata-
forma de empregos.”

Michael Mandel, o economista
que fez o estudo da TechNet, diz
queé problemático separar os da-
dos de emprego como a Apple
fez. “O sujeito que desenvolve
um aplicativo para a Apple no dia
seguinte desenvolverá um para o
Android. Nãopodemos somar to-
das as cifras de cada estudo para
obter o total de empregos.”

Além disso, para muitos dos
desenvolvedores que não traba-
lham em companhias tradicio-
nais, “emprego” é um termo ina-
dequado. A Streaming Color Stu-
dios, uma desenvolvedora de jo-
gos, realizou uma pesquisa nesta
categoria no fim do ano passado.
Os 252 entrevistados indicaram
o que muitos suspeitavam: o uni-
verso dos aplicativos é um uni-
verso para poucos vencedores.
Cerca de 25% dizem ter recebido
menos de US$ 200 da Apple até
hoje. Outros 25% ganharam
mais de US$ 3 mil, e apenas 4%
mais de US$ 1 milhão.

Alguns tiveram um enorme su-
cesso, como o Instagram – o apli-
cativo de compartilhamento de
fotos que em abril foi comprado
pelo Facebook por US$ 1 bilhão.
Os desenvolvedores sonham
com triunfos deste calibre.

Entretanto, a maioria deles ga-
nha dinheiro quando alguém
compra ou faz a atualização des-
ses produtos na loja online da
Apple, o único lugar onde os con-
sumidores podem comprar um
aplicativo para iPhone ou iPad.

A Apple fica com 30% da ven-
da de cada aplicativo. Embora
seu relatório sobre criação de
empregos alardeie os US$ 6,5 bi-
lhões que a companhia pagou
em royalties, ela não fala que cer-
ca da metade deste dinheiro vai
para desenvolvedores fora dos
EUA. O bolo cresce depressa,
mas é menor do que parece.

“Acho que são poucos os de-
senvolvedores que conseguem
sobreviver com seus aplicati-
vos”, disse Jeff Scott, que admi-
nistra um site de resenha de apli-
cativos da Apple e acompanha a
evolução desta área. O casal Gri-
mes é um bom exemplo disso: já
investiu US$ 200 mil nesse negó-
cio e até agora conseguiu faturar
com oito aplicativos US$ 4,9 mil.
/ TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Escada ou
escorregador?
Os funcionários da agência de
publicidade Ogilvy & Mather,
em Jacarta, ganharam uma se-
de nada convencional em
dois andares de um tradicio-
nal edifício comercial da cida-
de. A recepção foi feita para
lembrar um típico spa de Bali,
com uma mesa de vidro apoia-
da em troncos de árvore e lu-
minárias que imitam casulos
de seda. No interior, ambien-
tes coloridos e aconchegan-
tes para dar impulso à criativi-
dade. Do piso superior para a
cafeteria, a lateral da escada
pode servir de sofá. E para
quem não quer parar entre
um andar e outro, a opção é
um divertido escorregador. O
projeto foi desenvolvido pelo
escritório M Moser, que tinha
a missão de reunir os profis-
sionais da agência, até então,
espalhados pela cidade.

Design & Inovação

● Imagine o desespero de um
violinista ao ver uma criança brin-
car com seu Stradivarius e você
terá uma ideia do que significava
para a Apple ver alguém de fora
mexer em quaisquer das tecnolo-
gias que ela criou. Steven Jobs,
só concordou em abrir as portas
do iPhone depois de muita discus-
são interna e de ter a certeza de
que a empresa teria controle sob
cada aplicativo desenvolvido ex-
ternamente. A App Store abriu
em julho de 2008 com 500 aplica-
tivos. Em entrevista, Jobs deixou
claro qual era seu objetivo com
aquilo: “vender mais iPhones”. E
ele conseguiu: nos três meses
seguintes a Apple vendeu sete
milhões mais do que no mesmo
período do ano anterior. Era só o
começo. Os aplicativos fizeram o
iPhone deixar de ser um simples
celular para se tornar um compu-
tador móvel. Hoje a empresa sa-
be que, sem eles, seus produtos
correm perigo.

R$

Em boa
companhia.
Ao lado da
escada, sofá e
escorregador

Como a Apple
revolucionou
esse mercado

Sem
retorno. O
casal Grimes
já investiu
US$ 200 mil
em oito
aplicativos,
mas este ano
só ganhou
R$ 4,9 mil
com eles

TOM ARBAN/DIVULGAÇÃO

PYREX À PROVA DE VAZAMENTOS
No mundo do design, algumas marcas se
tornaram ícones por sua inovação e
performance. Esse é o caso de vários
vasilhames da empresa americana Pyrex.
Mas até agora, poucos eram capazes de
armazenar alimentos líquidos sem deixar
vazar. Por isso, o estúdio Streng, de
Nova York, criou para a empresa a linha
No-Leak Clear.

THOMAS MCQUILLAN/ DIVULGAÇÃO

● Retorno
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Negócios, p. N5.




