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A Apple começou a trabalhar nu
ma versão mais barata do iPho
ne dois anos atrás. Desde os 
primeiros rabiscos no projeto, 

o objetivo estava claramente definido: 
aumentar a presença da empresa na 
China, na Índia e no continente africa
no. A cereja do bolo sempre foi a China. 
O mercado chinês de smartphones é o 
maior do mundo, com venda anual de 
301 milhões de unidades — mais que o 
dobro do segundo colocado, os Estados 
Unidos. Sozinha, a China concentra 
33% das vendas mundiais de smartpho
nes. A Apple, que criou do zero o seg
mento com o lançamento do iPhone. 
em 2007, detém apenas 5% do fabuloso 
mercado chinês. No topo do ranking es
tá a Samsune. com 18%. 

O iPhone 5C. o primeiro modelo po
pular da Apple, anunciado quase simul
taneamente nos dois países na terça-feira 
da semana passada, deveria ser a chave 
da porta de entrada nos negócios da Chi
na. O problema é que o iPhone 5C chega 
à China com preço de artigo de luxo. 

Nas lojas americanas, o aparelho 
custa 99 dólares, para quem contrata um 
plano de dois anos com uma operadora, 
e 549 dólares, sem subsídio. Na China, o 
preço dispara para 733 dólares. Oito em 
cada dez smartphones vendidos no país 
— a maioria de fabricantes asiáticos — 
custam em torno de 200 dólares. Dois 
fatores explicam o preço maior do pro
duto da Apple: o imposto de importação 
de 17% cobrado pelos chineses e o fra
casso da tentativa de parceria com a Chi
na Mobile, que tem mais de 700 milhões 
de assinantes. As dimensões da decep

ção com o preço do iPhone 5C na China 
refletiram-se no dia seguinte na Bolsa de 
Valores de Nova York, com a queda de 
5.4% no valor das ações da Apple. 

A propósito, o iPhone 5C também é 
caro demais para disputar espaço na Ín
dia. No segundo país mais populoso do 
mundo, a participação da Apple nas ven
das de smartphones está abaixo de 4%. 
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web, onde se formou, num primeiro mo
mento, uma corrente de indignados e 
críticos do novo recurso. Basicamente, 
manifestavam o temor de que a Agência 
de Segurança Nacional (NSA), órgão do 
governo americano que espiona tudo o 
que circula na internet, pudesse ter aces
so à digital usada para desbloquear a te
la do iPhone 5S. A Apple garantiu que 
não há esse risco, pois os dados não se
rão enviados aos servidores da empresa. 
"O iPhone 5S foi apenas uma atualiza
ção sem graça. O verdadeiro foco da 
Apple está no modelo mais barato, des
tinado ao mercado popular", disse a 
VEJA Charles Golvin. especialista em 
produtos da Apple da consultoria For
rester. Em piadas pela internet e na tele
visão, o 5S está sendo chamado de "S de 
same" (igual, em inglês). 

O iPhone 5C é o iPhone 5 com nova 
roupagem. O alumínio da carcaça foi 
substituído por plástico, o que reduziu o 
custo de produção. O aparelho é ofereci
do em cinco cores (branco, rosa, amare
lo, azul e verde). "Para o mercado ame
ricano, é invejável a estratégia de mar
keting desse modelo", diz Marcelo Tri
poli, presidente brasileiro da maior 
agência de publicidade digital do mun
do, a americana SapientNitro. "Antes, a 
Apple lançava um modelo e barateava o 
velho, o que não era grande atrativo para 
os consumidores. Desta vez, trocou o 
modelo velho por algo que. ao menos na 
aparência, é novo." 

Desde a morte do fundador Steve 
Jobs, em 2011, a empresa que lançou o 
iPod, o iPhone e o iPad tem dificuldade 
para manter o ritmo de inovação e per
deu 33% de valor de mercado no último 
ano. "Exigimos demais da Apple pelo 
padrão que alcançou com Jobs", ponde
ra Golvin. "É preciso entender que uma 
empresa não consegue revolucionar seu 
setor a cada dois anos." 

A maioria dos 600 mi
lhões de indianos com 
telefone celular usa 
modelos básicos, em 
contratos pré-pagos. 

As outras novida
des apresentadas na 
terça-feira passada não 
foram suficientes para 
animar os investidores. 
Além do iPhone 5C, 
foi lançado o iPhone 
5S, versão atualizada 
do modelo anterior. No 
próximo dia 18, estará 
disponível para down
load o iOS 7. a nova 
versão do sistema ope
racional para iPods, 
iPads e iPhones. Pouco 
se sabe. até agora, so
bre o teor de sua evolu
ção. Já as mudanças no 
5S não impressiona
ram por ser previsí
veis: um processador 
duas vezes mais poten
te, um dispositivo mais 
sensível à luz na câme-
ra fotográfica e um 
flash duplo. Todos es

ses itens podem ser encontrados em apa
relhos da concorrência. Uma inovação é o 
aparelho em tons dourados. Antes o iPho
ne só podia ser preto ou branco. 

A maior evolução é o sensor de im
pressões digitais instalado no botão 
frontal. Permite que a senha alfanuméri
ca seja substituída pela pressão do dedo. 
A novidade não foi bem recebida na 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 38, p. 92-93, 18 set. 2013. 




