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● Quase todas as empresas en-
volvidas na fabricação de smart-
phones hoje procuram vender a
ideia de integração do aparelho
com outros dispositivos, como
tablets ou PCs. A Microsoft, por
exemplo, diz que o Windows 8
está baseado numa “experiência
em três telas”: as mesmas tare-
fas que você desempenha no PC
podem ser transportadas para o
tablet e finalizadas no smartpho-
ne (todos com o mesmo siste-
ma). Os fabricantes que equipam
os aparelhos com Android e a

Apple também trabalham com
esse conceito. O recado é de que
tudo funciona melhor se você
tiver um smartphone, um tablet e
um PC da mesma marca.

Mas, e quem quiser ter um dis-
positivo de cada marca, vai ter
uma experiência pior? A analista
da Gartner, Elia San Miguel, diz
que as pesquisas da consultoria
indicam que o usuário quer, cada
vez mais, ter tudo à sua maneira.

“O caminho é a nuvem pes-
soal. Ele vai encontrar um jeito
de pôr tudo na nuvem, indepen-
dentemente de quem fabrica
seus dispositivos”, diz Elia. Apli-
cativos de terceiros, como Drop-
box (para arquivo), Evernote (pa-
ra lembrete) e Rdio (para músi-
ca), são algumas das saídas./ N.F.

● Coisas
John Chambers, presidente da Cisco,
escreveu na semana passada, no
blog da empresa, sobre o potencial
da internet das coisas, em que obje-
tos conectados trocam informações
entre si, trazendo mais inteligência e
automação para residências, escritó-
rios, fábricas e vários tipos de máqui-
nas. “A inovação rompedora alimenta
o surgimento da Internet de Tudo”,
disse. “Nossa análise indica que há
cerca de US$ 14,4 trilhões de poten-
cial econômico ‘em jogo’ para empre-
sas globais do setor privado para a
próxima década, como resultado do
surgimento da Internet de Tudo.”

● Alemanha
A delegação brasileira para a CeBIT
tem, até agora, 16 empresas. A maior
feira de tecnologia da Europa aconte-
ce de 5 a 9 de março em Hannover,
na Alemanha. A presença nacional
está sendo organizada pela associa-
ção Softex, com apoio da Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil). As em-
presas brasileiras vão apresentar so-
luções nas áreas de mobilidade, iden-
tificação por radiofrequência, gestão
de redes, simulação de voo, educa-
ção e jogos, entre outros. Há no Brasil
cerca de 73 mil empresas de softwa-
re e serviços de tecnologia da infor-
mação, a maioria de pequeno porte.

Um dos livros de cabeceira
de Steve Jobs, cofundador
da Apple que morreu em
2011, era O dilema da inova-

ção, do professor de Harvard Clay-
ton Christensen. O livro explica por
que grandes empresas fracassam. O
principal argumento de Christensen
é que companhias de sucesso costu-
mam focar em inovações sustentado-
ras. Ou seja, em tornar melhores os
produtos existentes, de alta margem,
incorporando mais recursos. Com is-
so, acabam vulneráveis a inovações
rompedoras, que surgem na base do
mercado, em produtos de baixa mar-
gem, que, com o tempo, acabam subs-
tituindo os produtos consolidados.

“Se você não canibalizar a si mes-
mo, alguém vai.” Essa era uma das
frases famosas de Steve Jobs. Ela re-
flete, de certa forma, a teoria do livro.
E, enquanto esteve à frente da Apple,
ele praticou o que disse. O iPhone
acabou por canibalizar o mercado do
tocador de música digital iPod, um
grande sucesso da Apple na época do

lançamento do smartphone. O iPad rou-
bou espaço do Mac e de outros micro-
computadores. Jobs não tinha medo de
causar rupturas no mercado, e sabia que
era melhor perder espaço para si mes-
mo do que para outros.

Na semana passada, uma reportagem
da jornalista Mariana Durão revelou
que a Apple sofre uma ação coletiva
aqui no Brasil por causa do iPad 4. O
Instituto Brasileiro de Política e Direito
de Informática (IBDI) acusa a empresa
de prática comercial abusiva. O terceiro
modelo do tablet da Apple, chamado
Novo iPad, chegou ao mercado brasilei-
ro em maio do ano passado. O iPad 4 foi
lançado pouco tempo depois, em de-
zembro, com mudanças mínimas em re-
lação ao anterior.

O IBDI pede que a Apple indenize to-
dos os consumidores que compraram o
modelo de terceira geração. Lá fora hou-
ve uma gritaria considerável quando o
iPad 4 foi lançado. Uma pesquisa feita
logo depois do lançamento com 2 mil
donos de iPads nos Estados Unidos
apontou que 45% ficaram bravos com a

Apple. Leandro Fraga, pesquisador do
Programa de Estudos do Futuro (Profu-
turo), da Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA), comentou: “Alguém
imaginaria, neste século, a Apple ser pro-
cessada por falta de inovação?”

Existe uma pressão considerável para
que a Apple lance o relógio inteligente
iWatch ou o televisor iTV. Jobs acostu-
mou os consumidores a esperar da em-
presa produtos rompedores, que criam

ou redefinem categorias de produtos,
como o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad.
Aparelhos com tela retina ou um tablet
menor não são suficientes para respon-
der às expectativas.

Na semana passada, Steve Wozniak
voltou a criticar a empresa que fundou
com Steve Jobs. “Costumávamos ter es-
sas propagandas, eu sou um Mac e eu
sou um PC, e o Mac era sempre esse cara

legal (‘cool’)”, disse Wozniak à agência
de notícias Bloomberg. “E aí é doloroso,
porque estamos meio que perdendo is-
so.” Ele destacou que, sem lançamen-
tos revolucionários, a Apple depende ca-
da vez mais de sua imagem de uma mar-
ca “premium” (de luxo).

Wozniak disse que tem usado um
iPod Nano preso ao pulso nos últimos
dois anos, e ficaria feliz com uma inova-
ção como o iWatch (relógio inteligente
que, segundo rumores, a Apple está pa-
ra lançar), principalmente se houver
melhoras no reconhecimento de voz da
Siri, recurso do iPhone que responde a
perguntas do usuário em linguagem na-
tural. Apesar de ainda receber um salá-
rio, Wozniak não trabalha na Apple des-
de 1985. Ele criou o Apple I e o Apple II,
máquina responsável pela populariza-
ção dos microcomputadores.

As ideias de Clayton Christensen in-
fluenciaram outras figuras importantes
do Vale do Silício. Antes mesmo de o
livro sair, Andy Grove, então presidente
da fabricante de microprocessadores In-
tel, tomou conhecimento das teorias de
Christensen, que já haviam começado a
circular em papers de administração.
Grove chamou o professor para conver-
sar e pediu para que ele explicasse essa
história de inovação rompedora.

Na época, as concorrentes Cyrix e
AMD começavam a ganhar mercado,
com chips baratos e de menor desempe-
nho. Depois de Grove ouvir a teoria de
Christensen, a Intel lançou sua própria
linha de processadores de baixo custo,
chamada Celeron, e conseguiu conter o
crescimento das rivais.
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Guerra dos smartphones
top de linha chega ao País
Nokia, Samsung e BlackBerry apresentam novos modelos com recursos cada
vez mais sofisticados para disputar um mercado que cresce sem parar no Brasil

Aparelhos das
diversas marcas se
encontram na nuvem

Finlandês. O Lumia 920. aparelho da Nokia equipado com o Windows Phone 8, é lançado com preço de R$ 1.999

RENATO
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● Mercado

Tecnologias rompedoras

‘Se você não canibalizar a si
mesmo, alguém vai’ era uma
das frases famosas de Jobs

Foco. Samsung trouxe o Mini, ‘irmão menor’ do Galaxy SIII

Na tela. BlackBerry Z10 chega ao mercado depois de abril

Nayara Fraga

Os smartphones têm aboca-
nhado uma fatia cada vez
maior do mercado brasileiro
de celulares, e os maiores fa-
bricantes mundiais trazem pa-
ra o País uma disputa acirrada
que já travam lá fora: a dos apa-
relhos top de linha.

Na semana passada, Sam-
sung, Nokia e BlackBerry apre-
sentaram no Brasil seus novos
aparelhos. Todos têm preço sal-
gado – o mais barato fica em R$
899. A disputa a ser travada é ba-
sicamente pelo consumidor que
já é dono de um smartphone, en-
tende o que é sistema operacio-
nal e quer trocar o aparelho atual
por um mais potente.

A briga é por um mercado em
forte expansão no País. Em
2010, 11 em cada 100 celulares
vendidos eram considerados
smartphones, segundo a consul-
toria Gfk. São aparelhos que
apresentam recursos inexisten-
tes nos celulares básicos, como
interface de usuário mais elabo-
rada, acesso à web e câmera me-
lhor. Em dezembro de 2012, essa
proporção subiu para 37%. E a
Samsung já aposta que essa fatia

será de 50% no último trimestre
de 2013. “Estamos caminhando
para o amadurecimento do mer-
cado brasileiro de smartpho-
nes”, diz Cláudia Bindo, gerente
de telecomunicações da Gfk.

Nessa batalha, um dos desa-
fios é convencer o usuário de
que a plataforma embarcada em
seus aparelhos é a melhor. Hoje,
quem lidera no País é o Android,
sistema do Google que está pre-
sente em dispositivos de várias
marcas (como Samsung, Moto-
rola e Sony) e respondeu por cer-
ca de 80% das vendas de smart-
phones em 2012. Mas há outros
novos – e completamente dife-
rentes – que têm recebido de es-
pecialistas críticas positivas.

O Windows Phone 8, por
exemplo, proporciona uma expe-
riência que se distancia dos íco-
nes estáticos presentes no iPho-
ne, da Apple, e no Android. Com
o conceito de blocos dinâmicos,
a plataforma exibe as atualiza-
ções de aplicativos na tela inicial
sem que o usuário tenha de ne-
cessariamente entrar no progra-
ma. Apresentado pela Microsoft
como o sistema mais “personali-
zável” do mundo, ele está presen-
te nos últimos três modelos lan-
çados pela Nokia no Brasil: Lu-
mia 920 (o concorrente do iPho-
ne 5 e do Galaxy SIII, da Sam-
sung), Lumia 820 e Lumia 620.

Outra novidade é o Black-

Berry 10, sistema no qual a Black-
Berry aposta todas as suas fichas
para recuperar o espaço perdido
no mercado mundial.

Assim como o Windows Pho-
ne 8, a plataforma pode parecer
estranha para quem está acostu-
mado a mexer num iPhone ou
em celulares Android. “Mas bas-
ta ensinar cinco passos ao usuá-
rio para ele começar a se acostu-
mar”, diz Adriano Lino, gerente
de inteligência de mercado da
BlackBerry no Brasil. Na quinta-

feira, a empresa apresentou em
São Paulo seu primeiro modelo
equipado com a nova platafor-
ma – o Z10, que é totalmente
“touchscreen” e deve ser homo-
logado pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) em
abril, para depois ser vendido.

A dúvida, que terá resposta
nos próximos anos, é se o brasi-
leiro já adaptado ao Android vai
querer embarcar numa nova
aventura. Analistas do mercado
defendem, em geral, que toda al-

ternativa é bem-vinda. Mas o cos-
tume é um ponto importante a
ser considerado. Para a analista
Elia San Miguel, da consultoria
Gartner, o que “arrasta” o consu-
midor é o ambiente em que ele
tem a melhor experiência. “É
por isso que a Nokia fez esse casa-
mento com a Microsoft, com o
intuito de conseguir tração no
mercado”, diz Elia.

Obsoleta. A Symbian, platafor-
ma usada nas gerações anteriores
da companhia finlandesa, tornou-
serapidamenteobsoleta.Elaapre-
sentava uma interface menos in-
tuitiva e exigia muitostoques para
tarefas simples. Durante evento
em São Paulo, o presidente da No-
kia no Brasil, Almir Luiz Narcizo,
afirmou que a empresa reconhece
com“humildade”ofatodeterper-
dido mercado em razão do Sym-
bian. Em 2010, a Nokia tinha qua-
se 50% do mercado brasileiro de
smartphones. Essa fatia caiu para
32,4% em 2011 e 8,7% em 2012, se-
gundo levantamento da Gartner.

Quem subiu rapidamente nes-
se período foi a Samsung, que
saiu de 9,6% em 2010 para 42,4%
em 2012. Isso elevou a unidade
brasileira a uma das sete princi-
pais operações da companhia no
mundo. “O intervalo de tempo
entre o lançamento do aparelho
no exterior e no Brasil está fican-
do cada vez menor”, diz Paula
Costa, gerente de marketing pa-
ra a área de telecomunicações da
Samsung no Brasil.

Os últimos aparelhos apresen-
tados no País mostram a impor-
tância que a empresa dá às re-
giões emergentes – o Gran Duos,
“primeiro smartphone pre-
mium de dois chips”, e o Galaxy
SIII Mini, versão compacta e R$
800 mais barata que o Galaxy
SIII. Embora o sistema operacio-
nal seja importante, o valor dos
smartphones, segundo a consul-
tora em tecnologia móvel Bia
Kunze, continua a ser a força que

guia o mercado. “No Brasil,
quem manda é o preço”, diz.

As vendas dos aparelhos mais
acessíveis foram as que mais
avançaram entre 2011 e 2012. O
salto na categoria dos smartpho-
nes com preço entre R$ 350 e R$
449 foi de 135%. “É um sinal de
que a indústria também tem in-
vestido em produtos com pre-
ços mais atrativos, e não apenas
nos mais sofisticados”, diz Cláu-
dia Bindo, da Gfk. Na categoria
dos smartphones acima de R$ 1
mil, a alta foi de 18%.

Os modelos apresentados na
semana passada geraram críti-
cas em razão do alto preço num
país em que grande parte dos
usuários usa linhas pré-pagas e
tem baixo poder aquisitivo. A No-
kia anunciou o Lumia 920 a R$
1.999. O Z10, da BlackBerry, ain-
da não teve valor divulgado, mas
os executivos da companhia con-
firmam que estará compatível
com os rivais de sua categoria –
ou seja, cerca de R$ 2 mil. As duas
companhias afirmam, no entan-
to, que está entre os planos lan-
çar aparelhos mais baratos com
os novos sistemas operacionais.

Enquanto isso, a Apple conti-
nuaaindicarquepermaneceráen-
tre as mais caras. Em princípio,
não faz parte da estratégia da em-
presa produzir smartphones “po-
pulares” – apesar de rumores de
um iPhone mais barato. A compa-
nhia americana fechou 2012 com
9% de participação no Brasil.

●✽ renato@renatocruz.com

DIGITAIS

PAULA COSTA
GERENTE DE MARKETING PARA
A ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES
DA SAMSUNG NO BRASIL
“O intervalo de tempo
entre o lançamento
do aparelho no exterior
e no Brasil está ficando
cada vez menor”.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




