
%HermesFileInfo:B-13:20131028:

O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2013 Economia B13

A CONCORRÊNCIA

1,3 GHz

4 polegadas

8 megapixels

R$ 1.700 - R$ 1.800 (estimativa)

1,7 GHz

4,3 polegadas

8 mexapixels

R$ 1.399 (sugerido)

iPhone 5C Galaxy S4 Mini

1,7 GHz

4,7 polegadas

10 megapixels

R$ 1.500 (sugerido)

Motorola Moto X

1,5 GHz

4,7 polegadas

13 megapixels

R$ 1.999 (sugerido)

Processador

Tela

Câmera traseira

Preço

Se há dúvidas sobre o su-
cesso do iPhone 5C no
mercado (veja texto abai-
xo), o 5S parece ser um
hit certo. Toda a inovação
e novos recursos que cos-
tumam acompanhar um
novo produto da Apple
ficaram para o 5S. Entre
eles, estão um sensor bio-
métrico que destrava o
telefone usando a digital
do usuário, e um podero-
so chip de 64 bits.

Até novembro, os novos iPho-
nes da Apple já terão sido lan-
çados em cerca de 50 países.
Com base no cronograma da
empresa do ano passado, o
Brasil deve receber as novida-
des em dezembro.

A coluna conseguiu em-
prestado para teste um iPho-
ne 5C, comprado nos Esta-
dos Unidos.

De cara, para quem passou
anos acostumado com os ex-
teriores metalizados dos
iPhones, é estranho pegar
um aparelho da Apple com
carcaça de plástico (poliure-
tano, para ser mais exato).

Nãoé o único fator de estra-
nhamento. As cores berran-
tes também são novidade no
mundo Apple, que sempre fo-
cou em um design moderno,
mas sóbrio.

O plástico não chega a ser
um problema e as cores até
que são bem interessantes.
Para a geração Candy Crush,
imagino que serão um sério
atrativo. E para quem não
gosta, sempre será possível
dar outra cara ao smartpho-
ne com uma capinha.

Superado o estranhamen-
to, o que mais? Pouca coisa.
Estamos diante de um iPho-
ne 5, com algumas melhorias.
As telas de ambos têm 4 pole-
gadas, resolução de 326 pi-
xels por polegada (ppi), arma-
zenamento com opções de 16
e 32 gigabytes, processamen-
to de 1,3 GHz e câmera (fron-
tal com 1,2 megapixels e tra-
seira com 8 megapixels).

A primeira dica, portanto,
para quem está com muita
vontade de comprar um iPho-
ne novo é esperar a chegada
dos novos modelos no País.

No site brasileiro da Apple,
o iPhone 5 ainda está à venda
pela módica quantia de R$
2.299. Como o 5S e o 5C de-
vem provavelmente chegar
aqui em menos de dois me-
ses, não valerá a pena com-
prar um aparelho que será
substituído em breve (o iPho-
ne 5 sairá de linha, como já
aconteceu nos EUA) por
uma versão superior e, prova-
velmente, mais barata (as
previsões dão conta de que o

preço do 5C no Brasil ficará en-
tre R$ 1.700 e R$ 1.800).

Agora, vamos às diferenças.
Embora poucas, são relevantes.
Além dos já citados material de

carcaça e opções de cores, o 5C
é mais pesado que o 5 (132 gra-
mas contra 112). Ele também te-
rá, no Brasil, compatibilidade
com a rede 4G, um recurso que

se torna cada vez mais impor-
tante para muita gente. Mas,
atenção: o modelo do 5C (e tam-
bém do iPhone 5S) fabricado
nos EUA não pegará o 4G brasi-
leiro. O usuário que fizer ques-
tão desse recurso deve esperar
o lançamento local.

O iPhone 5 era um telefone
com muitas qualidades. O mes-
mo pode ser dito, portanto, do
iPhone 5C. O desempenho de
itens como câmera, velocidade
de uso e luminosidade da tela
deixarão qualquer usuário sa-
tisfeito.

Mas o possível preço no Bra-
sil compensará? Na faixa entre
R$ 1.400 e R$ 1.500, é possível
comprar no País uma série de
smartphones concorrentes
com sistema operacional An-
droid que têm processadores

mais velozes e câmeras mais po-
derosas do que as do 5C (veja
tabela comparativa abaixo).

É contra estes modelos que o
aparelho compete, e não contra
seu irmão mais sofisticado, o 5S
(como sugeriram analistas que
falaram em “canibalização”).

Com tudo isso, o carisma das
marcas iPhone e Apple serão
postos à prova como nunca an-
tes. Se o Android ao lado parece
mais interessante e com um pre-
ço mais convidativo, por que
não tentar?

Em contrapartida, a perspec-
tiva de ter um iPhone novinho
em folha por um preço ligeira-
mente mais acessível que os
lançamentos da marca costu-
mam ter aqui é, certamente,
um fator que seduzirá muitos
consumidores.

INOVAÇÃO
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Faz pouco mais de um mês
desde que o iPhone 5C foi lan-
çado, mas já se acumulam dú-
vidas quanto à sabedoria da
nova estratégia da Apple, que
pela primeira vez apresentou
dois modelos de smartphone
em vez de apenas um.

A Apple divulgou que já
vendeu 9 milhões dos novos
modelos, mas não disse qual

a fatia de cada um. Cálculos da
consultoria norte-americana
Localytics, porém, sugerem
que a grande maioria dessas uni-
dades são de iPhones 5S, o mo-
delo mais caro.

A Localytics se baseou em da-
dos de downloads de aplicati-
vos de um bilhão de aparelhos
para concluir que o 5S está “ga-
nhando” do 5C numa propor-
ção de três smartphones para
um nos EUA. No resto do mun-
do, a vantagem do telefone prin-
cipal é ainda maior: 5 aparelhos
para 1 (ou 72% e 28%).

Enquanto isso, o The Wall
Street Journal reportou que a
Apple teria informado a seu for-

necedor Pegatron, de Taiwan,
que precisaria reduzir enco-
mendas do iPhone 5C em cerca
de 20%.

A mesma reportagem diz ain-
da que o recado a outra fornece-
dora, a Foxconn, também de
Taiwan, teria sido um pouco
mais dramático: os pedidos se-
riam cortados em um terço.

Nada de novo. Um problema
seria a ausência de novidades
do aparelho. Usuários da Apple
esperam recursos inéditos e de
ponta, e o 5C é basicamente um
iPhone 5 com algumas melho-
rias (ver teste do 5C acima).

Nos Estados Unidos, há que

se levar em conta que o iPhone
5S não é tão inacessível, custan-
do entre US$ 199 e US$ 399,
com plano de operadora.

Enquanto isso, o 5C, que co-
meçou com um preço de US$
99, já está sendo vendido em va-
rejistas como Walmart e Best
Buy por aproximadamente US$
50 (com plano de operadora),
outro indicativo de que tem ha-
vido pouca saída do aparelho.

Seu preço desbloqueado no
mercado norte-americano fica
entre US$ 549 e US$ 649 (mode-
los de 16 GB e 32 GB, respectiva-
mente). Foi com base nesses va-
lores que se estimou seu preço
no Brasil.

Rejeição na China. Para os cha-
mados mercados emergentes,
para onde o telefone teria sido
supostamente pensado, a reali-
dade de preços é bem diferente.
Na China, que pela primeira vez
foi incluída no grupo inicial de

lançamento da Apple, o pre-
ço ficou entre RS 1.600 e R$
1.900, o que é mais que o salá-
rio mensal médio.
Pouco tempo depois, foi noti-
ciado que um dos maiores va-
rejistas do país, a Tmall, esta-
va reduzindo o preço da ver-
são de 16 GB do 5C para cerca
de R$ 300.

Faz sentido quando se ob-
serva que a pesquisa da Lo-
calytics mostrou que é na Chi-
na onde está o maior índice
de rejeição ao 5C dentre to-
dos os países pesquisados.
Lá, o 5S é o preferido de 91%
dos usuários.

Ainda é cedo para decretar
o fiasco do iPhone 5C, mas
este é certamente o primeiro
celular da Apple com um futu-
ro incerto. /C.R.

NA WEB

Um jovem chega a um hospital
com severas dores abdominais
e precisará passar por uma ci-
rurgia. Enquanto se prepara no
centro cirúrgico, o médico res-
ponsável usa o Google Glass
para consultar informações
relevantes para o procedimen-
to. “Ok, Glass. Status do Pa-
ciente”, diz ele, que visualiza
na hora dados como tempera-
tura, pulso e pressão arterial.

A cena é resultado de um tes-
te feito pela Royal Philips – bra-
ço da área de saúde da Philips –
em parceria com a Accenture

para mostrar como o Google
Glass pode ser usado para au-
mentar a eficiência de procedi-
mentos cirúrgicos.

A Philips ligou um monitor

de pacientes da marca aos ócu-
los conectados do Google e
conseguiu transferir de forma
contínua dados sobre os sinais
vitais de uma pessoa. A mesma
tecnologia também pode ser
usada para um médico acompa-
nhar à distância a recuperação
de um paciente no pós-opera-
tório, conduzir ao vivo video-
conferências e gravar cirur-
gias.

A pesquisa não teve o objeti-
vo de desenvolver um produto
para entrar no mercado, mas
servirá como base para o desen-
volvimento de recursos para a
área de saúde que possam ser
incorporados futuramente ao
Google Glass./LIGIA AGUILHAR

LG Optimus G

Online. Confira o vídeo com o teste
do novo iPhone 5C da Apple.

Modelo mais caro ainda é o preferido dos consumidores

Stormfly
(Android, R$
2,15)
Este app troca
automatica-
mente o papel

de parede de seu smartphone ou
tablet Android por uma bonita
imagem do tempo atual onde vo-
cê estiver. Assim, seu fundo de
tela fica sempre atualizado com
o tempo lá fora. O app promete
baixo uso de memória e baixo
consumo de internet. Outro moti-
vo para instalar: 100% da renda
arrecadada com o app irá para
portadores de câncer.

Foxit (iOS,
grátis)
Abra, leia, faça
anotações e
envie seus
documentos

com a extensão pdf com
facilidade. O Foxit traz
visualização rápida e
renderização de arquivos; vários
tipos de previews; opções de
pesquisa rápida para localizar
trechos de documentos; procura
de termos no Google ou
Wikipedia; capacidade de
transferência de pdfs via iTunes,
email ou pelo browser Safari.

Pillbox
(BlackBerry
10, grátis)
Aplicativo mui-
to útil que te
ajuda a não

esquecer de tomar seus medica-
mentos na hora certa. O Pillbox
traz dezenas de imagens colori-
das de diversos tipos de remé-
dios, para você associar a seus
remédios, com uma descrição de
cada um, com informações de
prescrição, dosagem e quantida-
de, entre outros dados. Depois, é
só programar os horários no alar-
me do seu BlackBerry.

APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales

PARA ENTENDER

Aparência é a novidade do iPhone 5C
O Link testou o modelo mais barato dos novos smartphones da Apple; lançamento no Brasil é esperado até o final do ano

Empresas desenvolvem sistema para
testar uso do Google Glass em cirurgias

DIVULGAÇÃO

tv.estadao.com.br/videos

iPhone 5S foi
lançado junto

Na tela. Óculos grava
cirurgia e faz videochamada
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Segundo cálculos de
consultoria, de cada cin-
co novos iPhones vendi-
dos no mundo, apenas
um é a versão 5C

● Sucesso

9 milhões
de iPhones 5S e 5C foram vendi-
dos no primeiro fim de semana

US$ 50
é quanto chega a custar nos EUA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




