
22 l O GLOBO l Economia l Segunda-feira 29 .7 .2013

Houveummomentonos anos 90 emque
a indústria da informática se tornou pou-
co inovadora—os computadores, embo-
ra ficassem mais turbinados, não apre-
sentavam mudança essencial em sua ar-
quitetura, e os softwares apenas faziam
atualizações de suas versões. Vinte anos
depois, smartphones e tablets se pare-
cem, com funções similares, e, damesma
forma, os fabricantes exibem atualiza-
ções, sem que haja uma novidade real a
cada lançamento.Nãopor acaso, embora
tenha vendido 31 milhões de smartpho-
nes sónosegundo trimestredoano, aAp-
ple viu seu lucroencolher 22%nasemana
passada, já que as vendas foram turbina-
das pela queda nos preços do iPhone 4,
lançado em 2010. E a Microsoft perdeu
US$ 36 bilhões nomesmo período, o que
foi considerado seu pior resultado até
agora no século, como fiasco do seu Sur-

face.
Para Rober-

to Nogueira,
professor e
um dos coor-
denadores do
Centro de Es-
tudos em Es-
tratégia e Ino-
vação da Cop-
pead/UFRJ,
de fato, o
hardware pa-
rece estar
“commoditi-
zado” — em
outras pala-
vras, já não
excita a ima-
ginação como
outrora.
— Mas isso

não significa
que não haja

outros caminhos para a inovação —
avaliaNogueira.—Vejo, por exemplo, o
potencial de novas interfaces, como a
do Google Glass, e também surgirão
novidades a partir da inteligência artifi-
cial e da capacidade dos sistemas de
identificar padrões — por exemplo, em
aplicações de realidade aumentadanos
smartphones e tablets.
O especialista vê nos desenvolvedo-

res de conteúdo a direção das futuras
inovações, quepossibilitarãonovas for-
mas de usar a tecnologia. Não por aca-
so, hoje, no mundo, se somados só os
aplicativos presentes na App Store do
iOS e na Google Play do Android, en-
contramos 1,9 milhão de diferentes
programas—eomercadode apps deve
movimentar mais de US$ 27 bilhões,
segundo a consultoria ABI Research.
O fato de o hardware estar parado no

tempo, compouca evolução, seria tam-
bém uma consequência das guerras de
patentes tão comuns entre os gigantes
da tecnologia— especialmente Apple e

Samsung, que se digladiam pelo mer-
cado mundial de smartphones. Segun-
do Carlos Affonso Pereira de Souza,
professor da Fundação Getúlio Vargas,
especialistas debatem se o conceito de
patente, em vez de proteger inovações,
na verdade não engessaria seu aperfei-
çoamento posterior.
—Apatente dápor 20 anos omonopó-

lio deuma ideia aumaempresa, que, en-
tão, pode licenciá-la a terceiros — diz
Souza. — Mas analistas creem que ela
pode atrapalhar novas iniciativas, e gera
corridas em direção a uma mesma in-
venção. No fim, quem detém a patente
entra em litígio comoutras empresas: no
caso do mercado de smartphones, bo-
tões e funcionalidades viram alvo da
análise de tribunais emdiferentes países.
E existem empresas que se especializam
na compra de patentes justamente para
faturar com seu uso por outras.
Uma saída para essa encruzilhada na

inovação, diz Souza, seria olhar com
mais atenção para como os mercados
emergentes lidam comos celulares, co-
mo os aparelhosmais simples na China
e Índia, mas que (especialmente entre
os indianos) vêm com elementos como
caixa de som ou projetor embutido,
painel solar e até piano touch.
Por outro lado, nem todos os analis-

tas veemuma crise de inovação. O dire-
tor de pesquisas para Dispositivos Mó-
veis e Serviços de Nuvem da Gartner,
Van Baker, explica que cada produto

tem o seu período de maturação e são
próprios da indústria de tecnologia ci-
clos de lançamentos. O iPod, por exem-
plo, chegou ao mercado em 2001. Ape-
nas seis anos depois o iPhone foi apre-
sentado. O iPad surgiu em 2010, três
anos após o smartphone da Apple.
—A indústria de tecnologia passa por

ciclos. Quando o iPhone foi lançado,
ele foi revolucionário. Logo aparece-
ram produtos concorrentes e, ao longo
dos anos, ele foi melhorando— diz.
O diretor técnico da ConexTI Solu-

ções, Jackson Laskoski, compartilha da
mesma opinião. Pouco se viu de inova-
dor nos últimos anos, apenas melhori-
as de hardware ou funções adicionais,
como a câmera de 41 megapixels do
Nokia 1020. Esse movimento, diz, é
próprio do mercado, das estratégias
das empresas líderes, que ainda não
precisam de um novo gadget para ga-
nhar (muito) dinheiro. Apesar da que-
da nos lucros, a Apple faturou US$ 35
bilhões em três meses. A Samsung, por
sua vez, teve receita de US$ 51 bilhões.
— Sempre que você inova, você arris-

ca. As empresas investem em novos
produtos quando precisam enfrentar a
concorrência ou abocanhar novosmer-
cados, mas tanto a Apple como a Sam-
sung estão ganhando muito dinheiro
com o que oferecem hoje — avalia.
O Surface, da Microsoft, é um exem-

plo de erro de estratégia. Lançado no
ano passado para concorrer com o
iPad, o desempenho do tablet foi de-
cepcionante e causou perdas de US$
900 milhões em “ajustes de estoque”.

O ‘WOW FACTOR’ DO MAC PRO
Oúltimo produto com o chamadowow
factor lançado pela Apple foi oMac Pro.
Durante a apresentação, em junho, o
vice-presidente de Marketing da em-
presa, Phil Schiller, bradou: “o cacete
que não podemos mais inovar”. Contu-
do, Baker considera pouco. Na opinião
do analista, a empresa precisa de mais
que atualizações de smartphones, ta-
blets e computadores. O mercado, e os
consumidores, esperam por uma nova
categoria de produtos.
— É preciso algo a mais quemelhori-

as no iPhone ouno iPad. Se aApple não
entregar uma nova categoria de produ-
tos este ano, as pessoas vão começar a
questionar se ela perdeu a habilidade
de inovar — afirma.
A Google partiu na frente, com o Go-

ogle Glass. Segundo rumores proveni-
entes da cadeia produtiva, o próximo
gadget da Apple pode ser o iWatch, que
deve ser apresentado ainda este ano ou
em 2014. A sul-coreana Samsung, diz o
analista da Gartner, precisa compreen-
der que a indústria de tecnologia espe-
ramais quemelhorias de hardware. Já a
Microsoft precisa voltar para a pran-
cheta e repensar estratégias para o
Windows 8 e o Surface.
— A Microsoft está sofrendo, ela per-

deu o rumo. Agora, terá que repensar
seus produtos e tentar capturar a criati-
vidade e inovação que perdeu. l

Empresas duelam com tablets e smartphones parecidos, mas não apresentam produtos revolucionários
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Diferenças sutis. As rivais Apple e Samsung lançam tablets e smartphones cada vez mais parecidos, com pouco espaço para inovação

Mercado tech sofre com a falta de inovação
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Pouco. Novo Mac Pro surpreendeu, mas Apple precisa de nova categoria de produto

“Sem um novo
produto, vão
questionar se
a Apple
perdeu a
habilidade
para inovar”
Van Baker
Analista da Gartner
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O GLOBO não autoriza quem quer que seja a retirar em seu nome, para qualquer fim, produtos em lojas. Os produtos que forem fotografados pela equipe do jornal deverão ser entregues na redação e retirados no mesmo dia. As imagens devem ser enviadas para o e-mail da seção.

Assim como os celulares viraram smartphones
com múltiplas funções, a tendência tudo em um
também está presente no setor de impressão
caseira ou profissional: os multifuncionais
imprimem, copiam e escaneiam documentos e
fotos, tornando nossa vida mais prática. E hoje em
dia os cabos não são mais pré-requisitos para
originar uma impressão — ela pode ser feita de
forma wireless. Neste garimpo, as sugestões de
aparelhos têm a tecnologia Wi-Fi.

IMPRESSÃO
SEM FIO

Dublê de impressora e scanner, além de fazer cópias, este
multifuncional pode imprimir 16 páginas coloridas por minuto,
segundo o fabricante, e tem resolução de escaneamento de
1200 x 1200 pontos por polegada. Pode ser encontrado por
R$ 299 no endereço bit.ly/impress2

FAZ-TUDO PARA HOME OFFICE

Compatível com Mac OS X e Windows, este multifuncional tem USB 2.0 além do
Wi-Fi, apresenta resolução máxima de impressão de 5760 x 1440 pontos por
polegada (dpi, na sigla em inglês). Pode ser encontrado pelo preço de R$ 699,90
em bit.ly/impress1

PARA MAC E WINDOWS
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  29 jul. 2013, Economia, p. 22.




