
Apple e Motorola lançam celular com iPod  
Do “New York Times“ 
 
Rokr armazena até cem canções e custará US$ 250 nos EUA; previsão é que aparelho chegue ao 
Brasil ainda neste ano 
 
A Apple Computer colocou fim a meses de especulação ao lançar ontem um celular com funções 
de tocador de música e capacidade de acesso à loja de música on-line iTunes. O aparelho, 
desenvolvido em conjunto com a Motorola, deve chegar no próximo trimestre ao Brasil, ao México 
e à Argentina, segundo o fabricante de celulares. Não há ainda previsão de preço para o mercado 
local. 
 
Em evento apenas para convidados e jornalistas, Steve Jobs, o presidente-executivo da Apple, e 
Ed Zander, presidente-executivo da Motorola, lançaram o Rokr (pronuncia-se "ró quêr"). O 
lançamento do produto vinha sendo aguardado desde julho de 2004, quando Motorola e Apple 
anunciaram planos para um celular com capacidades musicais. 
"Hoje, a conversa acaba e a música começa", disse Ralph de la Vega, vice-presidente de 
operações da Cingular, a operadora norte-americana de telefonia móvel que oferecerá o novo 
modelo com exclusividade. 
 
O Rokr, que chega às lojas dos EUA neste final de semana, tem capacidade para cerca de cem 
canções, tela colorida para exibir as capas de discos e oferece alto-falantes duplos e estéreo 
incorporados, além de fones de ouvido que também servem como suporte para um microfone a 
ser usado com o celular. Seu preço no mercado norte-americano deve ser US$ 249,99 para quem 
assinar contrato por dois anos. "Se esse telefone for fácil de usar, a esse preço ele não vai parar 
nas prateleiras", afirmou Ed Snyder, analista da Charter Equity. 
 
A despeito dos avanços da Apple no segmento de celulares com funções musicais, os analistas 
não estão certos quanto aos efeitos da nova linha sobre a geração iPod. "Acredito que seja uma 
decisão em larga medida defensiva", disse Roger Kay, presidente e analista-chefe da Endpoint 
Technologies Associates. "Um celular não é o aparelho ideal para música. Entre outras coisas, 
serão precisos dois conjuntos de fones de ouvido, um para telefonia [um fone e microfone] e 
outro para música [fones estéreo, sem microfone]." 
 
Kay disse que a Apple tem motivos para se preocupar com a possibilidade de que fabricantes de 
celulares e equipamento para redes contornem a necessidade de trabalhar com o hardware iPod 
da empresa, aproveitando a imensa popularidade dos celulares. 
Analistas do Gartner Group estimam que 780 milhões de celulares devam ser vendidos neste ano 
e que em 2009 o total anual chegará a 1 bilhão de aparelhos. 
Outros analistas, como Tim Deal, da Technology Business Research (TBR), dizem que a entrada 
da Apple no mercado de celulares é uma evolução natural não só de sua estratégia para o iPod 
mas de sua loja on-line de música iTunes, igualmente. 
 
"A onipresença dos celulares no mundo torna razoável que haja relacionamento entre celulares e 
a iTunes", disse. 
A Motorola também está apostando em mais vendas de seus celulares, com a parceria entre o 
grupo e a Apple. A Gartner considera que a Motorola é a segunda maior produtora mundial de 
celulares, atrás da Nokia, a qual recentemente lançou o modelo N91, com funções musicais, tela 
colorida e capacidade de armazenagem de quatro gigabytes, para mais de mil canções. O 
Samsung SGH i300 e o Sony Walkman W800 são semelhantes ao Motorola Rokr. 
 
 
 
 
 



iPod mais fino 
 
Também ontem, a Apple anunciou um novo iPod de dimensões reduzidas, o iPod Nano. "Mil 
canções em seu bolso, e impossivelmente pequeno", disse Jobs. "Mais fino que um lápis número 
dois", disse, diante de exclamações de espanto da audiência. "O iPod Nano é 80% menor do que o 
iPod original." 
 
O iPod Nano vem em dois modelos, o de quatro gigabytes com capacidade para até mil canções e 
o de dois gigabytes para até 500 canções. Os preços são de, respectivamente, US$ 249 e US$ 
199. "O iPod Nano é a maior revolução desde o iPod original", afirmou Jobs. "O iPod Nano é um 
iPod com todos os recursos em tamanho impossivelmente pequeno." 
O celular Rokr e o iPod Nano representam duas tentativas da Apple para ampliar a enorme 
popularidade de seu iPod e atingir mercados ainda maiores. 
 
A Apple informou ter vendido quase 6,2 milhões de iPods entre abril e junho deste ano, o que 
representa 616% de crescimento nas vendas do iPod, ante o período em 2004. Desde o 
lançamento do aparelho, em 2001, a companhia já vendeu mais de 21 milhões de unidades do 
equipamento. 
 
Os lucros foram de apenas US$ 249 mil, mas incluída a introdução do iPod Shuffle, versão 
equipada com memória flash, as vendas da linha iPod deram à Apple a liderança do mercado, com 
participação de 53% no total agregado de players digitais vendidos, de acordo com relatório 
divulgado na terça-feira pelo Solutions Research Group. Sony e RCA estão empatadas em um 
distante segundo lugar com 9% cada. 
 
O sucesso da Apple teve efeitos tremendos sobre o setor de players digitais. A D&M Holdings, 
fabricante do player Rio, anunciou no mês passado que fecharia sua divisão de áudio portátil, em 
parte devido ao domínio da Apple sobre o setor. 
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