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E q u i p a m e n to s Sistema unificado
favorece criação de aplicativos

Por que o
iPad pode
ditar o futuro
dos tablets

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

A Apple renovou a linha de iPads nesta semana, com dois novos modelos: os preços não são baixos, mas combinam variedade com o uso do mesmo software básico

Farhad Manjoo
The Wall Street Journal

Há dois caminhos possíveis
para a divisão de tablets da Apple
: o chamado Cenário Maravilho-
so e o Cenário Super-Extra-Mara-
v i l h o s o - C o m - C h a n t i l l y.

No primeiro, a linha de iPads
da Apple continua a ganhar
muito mais dinheiro que os ta-
blets rivais e, provavelmente,
continua a ser a mais vendida da
categoria. Mas, com a concor-
rência cada vez mais acirrada de
dispositivos de baixo preço, o
iPad pode lentamente entregar
seu domínio e acabar escorre-
gando para talvez 25% ou menos
do mercado de tablets. Isso não
seria desastroso para a Apple.
Neste cenário, o iPad estaria no
mesmo lugar que seu irmão
mais velho, o iPhone, com os ga-
nhos espetaculares de uma par-
ticipação de mercado regular.
Em outras palavras, incrível.

No segundo cenário, o iPad vi-
ra a mesa. Como fez a divisão de
iPods, os tablets da Apple mante-
riam uma liderança imbatível de
longo prazo tanto em lucros co-
mo em participação de mercado.
É claro que você vai ver um mon-
te de rivais disputando o segun-
do lugar, mas esse será um espe-
táculo à parte. Para a indústria de
PCs, esse cenário é um pesadelo.

Se você acredita que os tablets
estão se tornando o principal
aparelho de computação do
nosso tempo, tanto em casa co-
mo no trabalho, então o domí-
nio de mercado da Apple esta-
beleceria uma rentabilidade co-
lossal e estável. O iPad tornaria a
Apple o equivalente de uma
combinação da Microsoft, Intel e

Dell no negócio de computado-
res do futuro.

Na terça-feira, a Apple lançou
uma série de novos iPads. Qual
dos dois caminhos é o mais pro-
vável, se considerarmos os novos
modelos?

Vou violar tudo que aprendi
nas aulas que tive na Pundit Uni-
versity e fazer uma previsão fir-
me: acho que os novos iPads vão
ajudar a levar a Apple para o se-
gundo cenário, o super-extra-
com-chantilly. Com o iPad, a Ap-
ple está entrando com força total
— e é provável que vença.

Eu sei que você está cético. A
participação de mercado do iPad
está caindo ultimamente e, no
terceiro trimestre, a Apple regis-
trou a primeira queda em vendas
comparadas com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. No início
desta semana, defendi que a divi-
são da Motorola, controlada pelo
Google, era uma tentativa de lon-
go prazo para acabar com os lu-
cros da Apple com smartphones.

Agora, depois de anos lançan-
do produtos considerados ruins,
o Google e outros concorrentes
também estão fazendo tablets
bons e baratos — então será que
o iPad não é tão vulnerável
quanto o iPhone?

Mas na coletiva de imprensa
da Apple na terça-feira, o dire-
tor-presidente Tim Cook falou
sobre dois números que devem
dar dor de cabeça aos rivais.

O primeiro número é US$ 299.
Esse é o novo preço do iPad mini
nos Estados Unidos, US$ 40 a
menos que o mesmo modelo
vendido no ano passado e o me-
nor preço já cobrado por um
iPad. Assim como na divisão de
reprodutores de música, a Apple

229 nos EUA, é fino, leve, rápido
e tem uma tela fantasticamente
nítida —, mas todos sofrem com
um problema fatal que limita
seu apelo. Os rivais da Apple não
possuem muitos aplicativos pre-
parados para tablets. Enquanto
isso, o iPad conseguiu atrair
mais de 400 mil aplicativos que
são projetados para o tamanho
de sua tela.

Há uma razão muito simples:
quando os programadores de-
senvolvem aplicativos para o
iPad, eles funcionam em todos os
modelos, do iPad que custa
US$ 299 nos EUA aos que custam
mais de US$ 800.

I n t e r n et
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Em sua primeira visita ao Brasil,
David Marcus, o executivo-chefe
do Pa y Pa l , disse que o país pode se
tornar uma das cinco operações
mais importantes da companhia
de pagamento on-line, controla-
da pelo e B a y. “O Brasil é o merca-
do que mais cresce para nós atual-
m e n t e”, afirmou o executivo, on-
tem, em São Paulo. O PayPal tem
operações em mais de 190 países.
Desde que montou um escritório
no Brasil, há 18 meses, o número
de cadastrados aumentou sete ve-
zes, para 7,2 milhões. O número
de usuários ativos (que usam o
serviço pelo menos uma vez a ca-
da dois meses) subiu quase 20 ve-
zes, para 2,5 milhões.

Um serviço muito conhecido
no comércio eletrônico, o PayPal
anunciou, ontem, sua primeira
iniciativa no varejo físico brasilei-
ro. A companhia fará um teste do
sistema de pagamento Check-In
com a rede de cafeterias S u p l i c y.
Com ele, os clientes poderão pa-
gar a conta usando o aplicativo
do PayPal em smartphones An-
droid e iPhone. O cliente coloca
no sistema que está no local (faz
um “check-in”) e o estabeleci-
mento pode fazer a cobrança por
meio de seus sistemas. Os Check-
In já está em uso em vários países.

Segundo Fernando Pantaleão,
diretor-geral do PayPal no Brasil, a
ideia é entender a aceitação do
produto e depois estender seu uso
a outros estabelecimentos. De

acordo com Pantaleão, o teste no
Suplicy levará cerca de dois meses
para levantar dados suficientes pa-
ra planejar a expansão.

A iniciativa no Brasil faz parte de
um esforço global do PayPal para
expandir sua atuação para além do
comércio eletrônico. A companhia
já lançou um leitor de cartões de
crédito que pode ser usado com
smartphones e um dispositivo que
identifica o usuário automatica-
mente quando ele entra em um es-
tabelecimento conveniado. Batiza-
do de Beacon, esse equipamento
começará a ser vendido no 1o tri -
mestre de 2014. “Queremos estar
onde os consumidores gostam de
fazer compras. E em países como o
Brasil, a maioria das pessoas prefe-
re as lojas físicas”, disse Marcus. Se-
gundo Mario Mello, diretor-geral
do PayPal para a América Latina,
ainda não há prazo para trazer os
equipamentos ao país.

O investimento do PayPal em lo-
jas físicas coloca a companhia em
competição direta com empresas
como Cielo e Rede. Com o serviço
de pagamento digital, o varejista
pode reduzir o uso dos leitores de
cartão de crédito dessas compa-
nhias. Para funcionar, no entanto,
o PayPal requer o uso da infraes-
trutura das empresas responsáveis
pelas transações. O risco para as
companhias tradicionais é perder
o contato direto com o consumi-
dor e, consequentemente, a rele-
vância de suas marcas. Para Mar-
cus, porém, a discussão é exagera-
da. “As pessoas fazem muito baru-
lho por nada. Nós fazemos parce-
rias com essas empresas, precisa-
mos da estrutura delas”, disse.

Ericsson prevê que 25% do tráfego
de dados móveis será 4G em 1 ano

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Sergio Quiroga, da Ericsson: crescimento para operadoras ainda virá do 3G

Re d e s
Marta Nogueira
Do Rio

Estudos da Ericsson indicam
que, em um ano, 25% do tráfego
de dados em celulares brasilei-
ros estará em redes de quarta
geração (4G). Todavia, Sergio
Quiroga, presidente da empresa
para o Brasil e a América Latina,
disse que, em 2018, apenas 15%
dos assinantes móveis deverão
utilizar a rede 4G.

Quiroga destacou que, dentro
do mesmo período de 12 meses,
cerca de 70% do tráfego em banda
larga móvel no Brasil estará em
terceira geração (3G) e menos de
10% em rede de segunda geração
(2G). “A grande receita que os
operadores têm ainda é 3G e o
crescimento ainda é em 3G”, afir-
mou o executivo ao Va l o r .

Atualmente, a Ericsson tem
mais de 50% de participação no
mercado 4G no Brasil, 40% em
3G e 30% em 2G, segundo Quiro-
ga. Ontem, a empresa divulgou
os resultados do terceiro trimes-
tre e registrou 1,59 bilhões de
coroas suecas em vendas no Bra-
sil. O resultado representa 3%
das vendas globais da Ericsson,
de 53 bilhões de coroas suecas
(US$ 8,4 bilhões). Os valores co-
locam o Brasil como o quinto
maior mercado da Ericsson,
atrás de Estados Unidos, Japão,
China e Itália.

No trimestre, a empresa regis-
trou queda de 3% das vendas

mundiais. Segundo o executivo,
o crescimento da empresa nos
Estados Unidos e na China foi
menor que em períodos anterio-
res. Já na América Latina e no
Brasil, a companhia tem apre-
sentado um ritmo de expansão
acima do esperado. A empresa
não divulga a comparação com
trimestres anteriores.

Quiroga disse apostar no cres-
cimento da banda larga móvel
no Brasil. “Estou esperando um
quarto trimestre bastante forte
baseado no que os operadores
tem que fazer para o Natal, para
a Copa do Mundo, que agora
não tem mais espera; no próxi-
mo mês de junho é Copa do
M u n d o”, disse. “Vamos ser exce-
lentes anfitriões nas redes 4G e
3G”. Para Quiroga, de 20% a 25%
dos visitantes que o Brasil rece-
berá na Copa do Mundo serão
usuários de 4G.

Atualmente, a empresa tem
no Brasil uma fábrica de esta-
ções radiobase com capacidade
de 50 mil unidades, das quais
50% são exportadas para Améri-
ca Latina e México. Nesse país, a
Ericsson também tem uma fá-
brica, com capacidade seme-
lhante, mas cujo objetivo é ex-
portar para os Estados Unidos.

Quiroga não prevê necessida-
de de expansão da unidade bra-
sileira dentro do próximo ano. Se
houver uma maior demanda
brasileira, a empresa pode redu-
zir exportações e atender outros
países com a fábrica do México.
Além de Brasil e México, a empre-

sa tem fábricas na Índia, na Sué-
cia, na Estônia e na China.

Sobre o fenômeno de consoli-
dação repetido por muitos pre-
sidentes de operadoras no Bra-
sil, Quiroga disse que isso não é
interessante para os fornecedo-
res. “Eu prefiro ter mais clientes.
Mas eu sei muito bem como é di-

fícil a vida do operador quando
é o quarto ou o quinto no mer-
cado. A saúde financeira fica
bastante comprometida e a bri-
ga é dura”, disse. “Mas eu, que
estou do lado do fornecedor,
prefiro que existam muitas li-
cenças, muitas frequências e
concorrência no setor”.

PayPal começa a atender
varejo físico no Brasil

Os rivais da Apple não podem
reivindicar nenhuma semelhan-
ça a esse tipo de uniformidade de
modelos. O sistema operacional
do Android, do Google, é perigo-
samente fragmentado. Os tablets
de fabricantes diferentes e em ta-
manhos diferentes executam
versões diferentes do Android,
inclusive a versão completamen-
te reformulada do Kindle Fire, da
Amazon.com. Isso aumenta o
tempo e o custo para desenvolver

aplicativos para o sistema, o que
torna o Android um problema
para implantações empresariais
de grande escala.

Os céticos podem dizer que a
fragmentação atinge também os
smartphones do Android e, mes-
mo assim, o sistema operacional
do Google conseguiu superar a fa-
tia de mercado do iPhone. Mas os
tablets são diferentes. As pessoas
encaram os tablets mais como PCs
do que como telefones — eles ser-
vem para tarefas simples de com-
putação e, por causa disso, são
muito mais dependentes de uma
grande biblioteca de apps.

Um telefone sem aplicativos
ainda é mais ou menos útil. Você
ainda pode fazer ligações e en-
viar mensagens. Mas um tablet
sem aplicativos decentes o sufi-
ciente? É decididamente um
aparelho de segunda linha: você
vai perder os jogos mais novos,
os aplicativos sociais mais recen-
tes, tudo o que é novidade. Lem-
bre-se que o Tw i t t e r só lançou um
aplicativo para tablets Android
neste mês, mas o aplicativo para
o iPad existe há muito tempo.

E aqui está a pegadinha que
ilustra todo o problema de par-
ticipação de mercado do An-
droid: por enquanto, o app do
Twitter está disponível apenas
em tablets da Samsung Electro -
nics. Se você tem o Nexus 7 ou
qualquer outro tablet com An-
droid, você terá que lidar com a

versão deturpada do aplicativo
do Twitter para o smartphone.

A uniformidade do iPad é es-
pecialmente importante para
sua aplicação no ambiente de
negócios. A Apple está posicio-
nando o tablet como substituto
para computadores numa varie-
dade de tarefas comerciais —
nos balcões de atendimento ao
cliente, nas recepções de restau-
rantes, em bancos, escolas, cabi-
nes de avião, praticamente em
todos os lugares onde alguém
precisaria de um computador,
mas não quer lidar com um PC.
Nessas implementações de gran-
de escala, a plataforma de de-
senvolvimento única e confiável
do iPad é fundamental para a
manter baixos os custos de ma-
nutenção e desenvolvimento.

Essa vantagem é reforçada
por ela mesma: quanto mais as
pessoas compram o iPad, mais
programadores são atraídos,
fortalecendo a plataforma e con-
quistando mais usuários. Em
termos econômicos, essa dinâ-
mica, na qual o aumento de ven-
das melhora o produto, elevan-
do ainda mais as vendas, é co-
nhecida como efeito de rede.

Você também pode chamá-la
de o segredo do sucesso do Win-
dows, que agora está alimentan-
do a hegemonia da Apple pós-PC.

Leia na página B17 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

O Android, do Google,
é muito fragmentado,
o que aumenta o custo
para criar softwares
c o m p at í ve i s

não pretende vender o produto
mais barato do mercado. Mas ao
oferecer bastante diversidade de
preço na sua linha e adicionar
um número suficiente de recur-
sos novos anualmente, ela vai
continuar a ampliar sua acessi-
bilidade, enquanto continua a
gerar lucro.

Lembre-se que com os apare-
lhos de música digital essa estra-
tégia funcionou perfeitamente:
uma década após seu lançamen-
to, o iPod ainda domina 78% do
mercado. Estou apostando que a
história se repetirá com os ta-
blets. Quando você considera o
software de produtividade gra-
tuito que a Apple está adicionan-
do a todos os iPads, seus preços
são baixos o suficiente para dar
ao tablet uma vantagem sobre
seus rivais mais baratos.

O segundo número de Tim Co-
ok é: 64%. Essa é a parcela de apa-
relhos da Apple que está usando
o iOS 7 — a mudança mais radical
de seu sistema operacional mó-
vel desde que o iPhone chegou ao
mercado, em 2007 — apenas al-
gumas semanas depois de seu
lançamento. A rápida adesão res-
salta uma das principais vanta-
gens do iPad: trata-se de uma
plataforma unificada, enquanto
os outros tablets estão sozinhos.

É verdade que alguns tablets
rivais oferecem melhores especi-
ficações e preços mais baixos —
o Nexus 7, do Google, custa US$
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