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Introdução: As empresas que operam no seguimento de celulares vêm diversificando
os seus modelos, melhorando e introduzindo inovações tecnológicas. Seja por
demanda do mercado, ou seja, por evoluções da Tecnologia de Informação e
Comunicação. Observa-se que este produto tem seu ciclo de vida reduzido em função
do alto ritmo do avanço tecnológico.  Atualmente, o mercado de aparelhos celulares
vem crescendo e se adaptando às necessidades dos seres humanos, no quesito
velocidade de processamento, armazenamento, praticidade entre outros aspectos que
somem na hora da escolha da aquisição do produto. Objetivo: O objetivo comparar o
comportamento e o ciclo de vida entre dois modelos de aparelhos telefônicos. Foi feita
uma busca detalhada de informações a partir do lançamento do aparelho, na qual
listou-se todas as etapas do processo de desenvolvimento do produto. Metodologia: A
pesquisa caracteriza-se como descritiva, utilizou-se o estudo, a análise, o registro e a
interpretação dos fatos. Estabeleceu-se a relação entre duas linhas aparelhos
smartphones Samsung e Apple. Para isso foi usado como fonte de pesquisa os
aparelhos da linha Samsung Galaxy, tendo o primeiro lançamento no ano de 2010 com
os aparelhos da linha Iphone da marca Apple com o primeiro lançamento no ano de
2007. Os dados foram levantamentos em  sites especializados nos assuntos de
tecnologia e inovação, informações divulgadas pelas empresas e um formulário a ser
aplicado ao público consumista do produto relacionado.  Resultados: A pesquisa com
focos nos alunos da universidade comparando as linhas de aparelhos da Samsung com
sistema Android e os aparelhos da Apple com sistema IOS, foi comprovado que os
aparelhos não possuem durabilidade alta como os antigos, as marcas em evidências
como outras muitas produzem de forma que incentiva o consumo, com a obsolescência
programada e a percebida. Onde quando um aparelho é danificado às vezes é melhor
comprar um novo e superior do que realizar o reparo. Os principais pontos detectados
foram: 90% dos entrevistados obtiveram seus primeiros smarthphones antes dos 20
anos de idade; 75% dos brasileiros possuem pelo menos um aparelho celular; aumento
na rotatividade da troca de aparelhos forma motivado principalmente por danos e
obsolescência; os principais focos que os clientes olham na hora de adquirir um novo
aparelho, e o resultado foi o esperado, preço; comparando os dois modelos de
smartphones de duas marcas que se destacam no mercado, Android e Apple,
constatou-se que a maioria dos entrevistados tem um aparelho com o sistema
operacional Android. Conclusão: Este trabalho buscou comparar o comportamento e o
ciclo de vida entre dois modelos de aparelhos telefônicos e conclui-se que a
obsolescência dos produtos são fruto do avanço tecnológico.
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