
Revigorada com o iPod, Apple volta à guerra do PC 
João Luiz Rosa De São Paulo 
 
Companhia traz ao país versões mais baratas de seus produtos 
 
Quando a Apple lançou seu tocador de música iPod, há três anos, nem os mais otimistas podiam 
prever que o aparelho, do tamanho de um maço de cigarro, pudesse assumir um papel tão 
relevante como o de hoje na criadora do computador Macintosh. 
 
Entre outubro e dezembro do ano passado - o primeiro trimestre do ano fiscal 2005 na Apple - a 
receita com iPod saltou 373%, enquanto a de todas as linhas de Macintosh, juntas, subiu 26%. 
Foram 4,5 milhões de iPod vendidos no mundo contra pouco mais de 1 milhão de computadores. 
Somadas, a venda de iPod e de serviços relacionados chegou a quase US$ 1,4 bilhão, encostando 
no faturamento do Macintosh, de US$ 1,6 bilhão. O que leva à pergunta: afinal a Apple é uma 
empresa de música ou de computadores? 
 
A resposta talvez venha agora com os mais recentes lançamentos da empresa - o tocador iPod 
shuffle e o computador Mac mini - apresentados no Brasil, ontem, dois meses depois do 
lançamento nos Estados Unidos. 
 

 
 



Do tamanho de um pacote de chiclete, o shuffle é o menor e mais barato dos iPod. Seus dois 
modelos custarão entre R$ 890 e R$ 1,2 mil, bem menos que as versões mais poderosas, que se 
encontram numa faixa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, proibitiva para a maioria dos consumidores no 
Brasil. 
 
O shuffle é importante porque, com seu preço reduzido, pode aumentar consideravelmente a base 
de usuários de iPod, usado como porta de entrada para os demais produtos da Apple. É uma 
maneira de a empresa romper o isolamento a que ficou restrita no mercado de computadores e 
chegar, pelo caminho da música, à vasta maioria de usuários de computadores "Wintel", que 
usam o sistema operacional Windows, da Microsoft, e processadores da Intel. 
 
"É um efeito multiplicador", diz Fernando Del Granado, gerente de marketing da Apple para 
América Latina. "O consumidor compra o iPod, gosta da experiência e começa a ver a Apple como 
uma opção real para suas necessidades em outras áreas." 
 
É nesta fase que entra o segundo lançamento da Apple, o Mac mini. O iPod é o que Granado 
chama de "agnóstico": pode ser usado tanto por usuários de PCs tradicionais como de Macintosh. 
 
Com o Mac mini a história é diferente. Como os demais computadores Apple, ele usa chip e 
sistema exclusivos da companhia. Conquistar um novo cliente com o Mac Mini, portanto, equivale  
a "converter" um usuário "Wintel" à religião Macintosh. "Os primeiros a experimentar (o Mac mini) 
provavelmente serão compradores do iPod", diz Granado. 
 
Para facilitar a passagem, a Apple novamente acena com preço menor. As duas versões de Mac 
mini vão sair a R$ 2,9 mil e R$ 3,4 mil, bem abaixo de linhas como Power Mac, que variam entre 
R$ 7,9 mil a R$ 17,5 mil. O Mac mini vem sem teclado, monitor e mouse, mas a Apple não 
acredita que isso seja uma barreira para a venda já que a meta é vender para usuários que tem 
um computador em casa e podem compartilhar os dispositivos com o Mac mini, que pesa 1,5 quilo 
e pode ser movido facilmente. 
 
No Brasil, porém, a Apple terá desafios adicionais. A loja iTunes, que vendeu 300 milhões de 
faixas de música por download em dois anos, só está disponível nos Estados Unidos, Canadá e 
alguns países da Europa. Não há previsão de quando a loja virtual - um dos atrativos do modelo 
de venda abraçado pela Apple - será oferecida no Brasil ou demais países da América Latina. A 
razão é a complexidade das negociações com gravadoras e artistas, diz Granado. 
 
Outro ponto é a distribuição. Nos EUA, Japão e Reino Unido, a Apple tem lojas próprias, o que 
ajuda o consumidor a encontrar uma infinidade de acessórios para o iPod. No Brasil, onde não há 
planos nesse sentido, as opções de varejo são menores e procurar por um acessório pode 
transformar-se em uma tarefa muito complicada. 
 
Existe, ainda, a questão do preço. Enquanto nos EUA um iPod com 20 gigabytes é encontrado a 
US$ 300, no Brasil ele sai a R$ 2,6 mil, em média, devido aos impostos. Em casos como esses, 
algumas multinacionais costumam apelar para a produção local, mas a Apple não tem planos 
neste sentido. O dilema para o consumidor é agradar ao ouvido ou ao bolso. 

 
 
Leia Mais 
 
Varejistas prevêem explosão nas vendas 
Claudia Facchini De São Paulo  
 
Se 2003 e 2004 foram os anos do DVD, os executivos acreditam que 2005 será o ano do MP3 no 
Brasil. Já começam a aparecer nas lojas brasileiras marcas a preços mais acessíveis do que os do 



iPod, da Apple. No entanto, mesmo os modelos mais baratos, como os da Aiwa, Philips e Sandisk, 
ainda custam entre R$ 650 e R$ 800, ou o dobro do preço de um DVD. 
 
As indústrias apostam no poder de sedução dos minúsculos tocadores de música digital. "O apelo 
emocional do MP3 é maior do que o da câmera digital e ainda traz mais status do que o DVD, que 
fica em casa. O MP3 não. As pessoas exibem, como o celular ", acredita Guilherme Cavalcanti 
Borba, diretor de marketing da Sosecal, uma das maiores distribuidoras no Brasil de produtos 
fotográficos. 
 
A Sosecal trará em março a marca de MP3 da empresa americana Sandisk, uma fabricante de 
cartões de memória. A distribuidora já tem encomendas de mil aparelhos para o Carrefour e Ponto 
Frio. "Os varejistas estão otimistas e prevêem um estouro nas vendas de MP3 neste ano", diz 
Borba. Os aparelhos da Sandisk vão custar R$ 650, um dos mais em conta no segmento. Segundo 
Borba, as câmeras digitais, cujas vendas quintuplicaram no ano passado, sofrem hoje, nas classes 
A e B, uma maior concorrência dos celulares, que também possuem câmeras fotográficas. Com o 
MP3, isto não acontece. 
 
Algumas marcas importantes, contudo, ainda continuam ausentes deste segmento no país pela 
falta de escala, como a japonesa Sony e a coreana Samsung. A Sony preferiu entrar no mercado 
brasileiro apenas com a marca Aiwa, com o lançamento de dois modelos: o XDM-S500, que custa 
R$ 799, e o XDM-S700, vendido a R$ 999. 
 
A Philips lançou um novo modelo de MP3 da sua linha GoGear. O preço sugerido do aparelho é de 
R$ 699. A Creative Technology, fabricantes de produtos de entretenimento digital para usuários 
de PC, lançou no Brasil o Zen Micro, uma nova geração de tocadores MP3/WMA. Os aparelhos 
custam nas lojas R$ 1.499. 
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