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Estratégia Sistemas da companhia, que sempre foram exemplo de elegância, requerem renovação urgente

ximos reunidos, de acordo com a
empresa de pesquisa IDC. A Opera
Software, empresa desenvolvedora de um navegador de internet
para telefonia móvel diz que os
usuários do iOS são responsáveis
por quase 45% do tráfego na web
originado de dispositivos móveis,
ao passo que os aparelhos Android, que os superam em número, respondem por 31% do tráfego.
Parte do “clima de monotonia” em
torno da Apple também pode ser
devido a uma mudança em sua
agenda de divulgação de produtos, diz Horace Dediu, analista de
mercado móvel da empresa de serviços de tecnologia Asymco. Neste
ano, em vez de distribuir os novos
anúncios de produtos ao longo do
calendário, “a Apple reagendou
todos os seus lançamentos de produtos para o outono (no hemisfério norte), com foco no Natal”, diz
Dediu. “Isso criou esse vasto vazio
no tempo. De outubro até hoje,
não houve nenhum grande lançamento de produto.”
Durante esse tempo, os concorrentes da Apple não ficaram
parados — ou com medo de desafiar o rei. A Samsung recebeu elogios dos críticos do setor de publicidade por seus comerciais
ironizando os fãs da Apple esperando em filas para comprar novos produtos. Os consumidores
também reagiram positivamente ao Galaxy S4, da Samsung, com
sua tela maior e vídeo de qualidade superior ao exibido no iPhone. A Amazon continua a atualizar e expandir sua linha de tablets Kindle. A Microsoft está
promovendo seus telefones com
Windows e tablets Surface aparentemente em todos os programas de TV que vão ao ar, embora
seus produtos bem avaliados não
estejam gerando muitas vendas.
Seja qual for a reformulação es-
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DIVULGAÇÃO

Jonathan Ive: do desenho dos equipamentos da Apple para os softwares
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Na 24 a Conferência Mundial de
Desenvolvedores da Apple, que
começa hoje, muita coisa lembrará as edições dos anos anteriores.
Tim Cook vai subir ao palco no
Moscone West, em San Francisco,
e fazer a palestra principal. Ele
anunciará quantos aplicativos foram baixados por usuários e
quanto dinheiro os desenvolvedores de apps ganharam. Ele provavelmente estará de jeans.
Mas neste ano, a WWDC não
será só comemoração. Desde a
última vez em que Cook esteve
frente à frente com os desenvolvedores, as ações da Apple subiram até um recorde de US$ 702
por ação, em setembro, mas depois recuaram para algo em torno de US$ 450, atualmente. A
participação de mercado do sistema operacional para aparelhos
móveis da companhia, o iOS,
caiu de 22,5% no primeiro trimestre de 2012 para 18,2% um
ano mais tarde, enquanto o sistema operacional Android, do Google, saltou de 56,9% para 74,4%,
de acordo com a Gartner, empresa de pesquisa de mercado. O
chefe do iOS na Apple, Scott Forstall, demitiu-se depois de um
fiasco público envolvendo falhas
em no novo software Maps.
A grande apresentação prevista para a WWDC é a mais recente
versão do sistema operacional da
Apple para aparelhos móveis, o
iOS 7.1. Analistas do setor esperam uma expansão do aplicativo
Passbook, para armazenar código de barras, que poderá incluir
uma maneira de o usuário fazer
pagamentos com seu iPhone. Cook referiu-se, recentemente, a
uma maior flexibilidade no iOS,
levando alguns observadores a

acreditar que o novo sistema permitirá maior personalização do
que a atualmente oferecida pela
Apple. O visual do iOS também
pode evoluir. “Vamos esperar designs mais claros e simples”, diz
Charles Golvin, analista da empresa de pesquisa Forrester. Alguns concorrentes, hoje, sentemse confortáveis, em termos de design, quando comparados com
produtos da Apple, pois o fator
estético, antes um diferencial, começa agora a parecer datado.
A percepção predominante,
hoje, sugere que as interfaces
móveis precisam ser enxutas, ícones sobre fundo branco, como no
Windows 8, da Microsoft. A Apple usa o design “skeuomorphic”
defendida por Steve Jobs (e Forstall), em que os objetos virtuais
lembram os físicos. No iOS, um
aplicativo de bloco de notas se
assemelha a um bloco de notas
real, mensagens de voz são
acompanhadas pela imagem de
um microfone da década de 40, e
um aplicativo de bússola é representado em sofisticado mogno
virtual. Comenta-se que o executivo chefe de equipamentos da
Apple , Jonathan Ive, que também assumiu o comando de design de software após a saída de
Forstall, se opõe a esse padrão, e
Cook disse que Ive é “realmente
crucial” para a mais recente versão do iOS.
“Há uma percepção, entre algumas pessoas, de que o ritmo de
inovação na Apple não tem acompanhado a concorrência”, diz Golvin, da Forrester. Em parte, isso se
deve ao fato de que o próprio histórico da Apple na criação de produtos que definem categorias inteiramente novas de dispositivos
seja difícil de superar. Além disso,
há uma enxurrada de produtos da
Samsung e de outros competido-
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Design torna-se fator de risco para Apple

res, o que significa que os consumidores podem escolher smartphones e tablets de praticamente
quaisquer tamanhos e preços. A
Apple não mudou seus modelos
iPad e iPhone tanto assim. Isso é
um problema especial no exterior, onde sua marca pesa menos
e o crescimento das vendas está
mais aquecido. “Estamos chegando ao fim da primeira fase do
crescimento das vendas de smartphones”, diz Benedict Evans, analista de tecnologia na Enders Analysis. Nos EUA, diz ele, “pratica-

mente todo mundo que quer um
smartphone já tem um”.
Nem de longe, a Apple não está
perto da ruína. A empresa continua a dominar a computação móvel e pessoal, tendo capturado 57%
dos lucros com a venda de smartphones em todo o mundo, um
montante da ordem de US$ 7,1 bilhões, no primeiro trimestre, segundo a empresa de pesquisa Strategy Analytics. A companhia fica
com quase 40% de todo o lucro na
venda de tablets, ou seja, mais que
os quatro concorrentes mais pró-

tética do iOS, será apenas parte do
caminho da Apple para o futuro.
“Estamos chegando ao ponto em
que queremos saber qual a próxima fase da visão de futuro”, diz
Evans. “É busca? Será voz? O Google tem o Google Now, o Google
Plus — eles tentam indexar tanto o
usuário como a web. Qual é o próximo passo para a Apple?” A Apple
passou a incluir seu aplicativo de
reconhecimento de fala Siri em
seus produtos em 2011, mas, depois de alguns tropeços em serviços, não expandiu efetivamente o
papel do Siri. A intenção, anunciada no ano passado, de integrar o
Siri a novos automóveis está congelada: até agora, apenas os modelos Spark e Sonic, da Chevrolet,
vêm equipados com ele.
Ainda assim, a Apple tem outros
projetos em andamento. Está perto de anunciar um software de rádio via internet para competir com
serviços como o Pandora. Um
“iWatch”, que traria algumas funções de smartphones para os pulsos dos usuários, também tem sido
alvo de rumores. E é provável que a
empresa continue tentar moldar a
Apple TV para ser uma alternativa
aos conversores de TV a cabo.
Uma coisa da qual concorrentes
e analistas podem ter certeza é que
qualquer que seja a estratégia da
Apple, ela tem sido efetivada há
um bom tempo. “A Apple na verdade não se importa com a concorrência, porque sempre teve um
plano de longo prazo”, diz Dediu.
Os quase 40 anos de história de altos e baixos da empresa estimulam
uma visão de longo prazo. Muitos
de seus concorrentes não têm essa
experiência mais profunda, diz
Dediu. “Você não pode comparar a
Apple a outras empresas com base
apenas nos últimos cinco anos. O
Google nunca teve um tropeço
nesse lapso de tempo.”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jun. 2013, Empresas, p. B2.

INSCRIÇÕES ESGOTADAS

Acompanhe o evento pelo Facebook e Twitter do CEBDS
(facebook.com/CEBDSBR ou twitter.com/CEBDS)

DO BRASIL DE 2013

Como mensurar os impactos das políticas de sustentabilidade
Os principais indutores para alavancar a sustentabilidade no setor elétrico
Venha debater dois temas fundamentais da nova agenda para as empresas, proposta no Visão Brasil 2050.
Apresentado pelo Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável – CEBDS na Rio+20,
o Visão Brasil 2050 projeta um mundo no qual a população global desfrutará, dentro dos limites do planeta, de
acesso à educação, saúde, mobilidade, alimentos básicos, água, energia, moradia e bens de consumo.
Para mais informações visite: valor.com.br/seminarios/cebds

