
ERÓIS E heroísmo" é um
dos temas centrais da
atual temporada no Cen-
tro de Artes Yerba Bue-
na, em São Francisco,
Califórnia, que se orgu-
lha de revelar artistas

contemporâneos que desafiam as ma-
neiras tradicionais de fazer as coisas.
Em 27 de janeiro, o centro recebeu um
dos heróis da indústria da computação:
Steve Jobs, o chefe da Apple, que lançou
a última criação da empresa, o iPad. Jobs
também é famoso por apresentar o in-
convencional, e não decepcionou.

O iPad, parecido com um iPhone em
tamanho grande e tela colorida de qua-
se 25 centímetros, promete mudar a pai-
sagem do mundo da computação. Ele tem
apenas 1,27 centímetro de espessura e pe-
sa 680 gramas. "E muito mais íntimo que
um laptop e muito mais capaz que um
smartphone", disse Jobs sobre o apare-
lho, que estará à venda no fim de março.

O novo iPad tem limitações impor-
tantes que os críticos logo apontaram.
Não tem câmera nem telefone, e ne-
le os usuários não podem rodar diver-
sos aplicativos simultaneamente. Mas
a Apple deverá corrigir essas falhas no
devido tempo. Juntamente com uma
série de outros computadores tablet
(em formato de prancheta) que deve-
rão chegar às lojas até o próximo ano, o
iPad parece destinado a revolucionar o
modo de consumir mídia digital em ca-
sa, na escola e no escritório.

A inundação de aparelhos provavel-
mente terá um profundo impacto sobre
partes do setor de mídia já reviradas pela
internet. A passagem do formato impres-



so para o digital não foi fácil para edito-
res de jornais ou revistas. Os leitores mos-
tram-se relutantes em pagar por conteú-
do na web. As empresas não querem pagar
tanto pela publicidade on-line quanto pe-
la impressa - o que não é de surpreender,
diante da quantidade de espaço disponí-
vel. O iPad provavelmente vai acelerar a
passagem do conteúdo impresso para o
digital, o que poderá agravar as dificul-
dades da indústria a curto prazo. Mas os
editores esperam que os tablets venham a
ser o equivalente da página impressa no
século XXI, oferecendo-lhes novas ma-
neiras interessantes de apresentar con-
teúdo e cobrar por ele. "Esta é realmente

uma oportunidade para as editoras apro-
veitarem em uma second life", diz Phil As-
mundson, da consultoria Deloitte.

Portanto, não é de surpreender que a
Apple tenha atraído algumas grandes
marcas de mídia para a plataforma iPad.
Durante sua apresentação, Jobs revelou
que a companhia fechou contratos com
importantes editoras, como a Penguin e
a Simon & Schuster. Elas vão fornecer
livros para o iPad, que serão encontra-
dos e comprados na nova loja on-line da
Apple, iBooks. Mais acordos deverão
ser assinados antes que os primeiros
iPads sejam vendidos, em março. Os
usuários também poderão baixar aplica-

tivos para ter acesso aversões eletrônicas
de jornais como The New York Times,
que apresentou um aplicativo para o
iPad no lançamento.

Os parceiros de mídia sem dúvida de-
vem ter sentimentos mistos ao negociar
com Jobs. A Apple hoje é amplamente de-
monizada na indústria musical por domi-
nar o negócio de download digital com
sua loja iTunes. A firma conseguiu con-
trolar o preço da música, aumentando as
vendas de iPods, mas sem dar muito di-
nheiro às gravadoras. Dito isso, a Apple
ofereceu ao setor musical uma manei-
ra de ter lucros on-line, o que não havia
acontecido até então. O elegante iPhone
da Apple também deu a muitos produto-
res de conteúdo uma plataforma em que
podem cobrar por seus artigos.

O histórico da firma sugere que ela con-
seguirá realizar um dos mais ardentes
desejos da indústria da computação. As
empresas de tecnologia tentaram diver-
sas vezes ter êxito com tablets ou equi-
pamentos semelhantes. Mas a zona en-
tre laptops e telefones celulares era uma
espécie de Triângulo das Bermudas pa-
ra os fabricantes, segundo Roger Kay, da
consultoria Endpoint Technologies: "Os
produtos lançados geralmente desapa-
reciam da tela do radar".

Entre eles estão gerações anteriores de
computadores no estilo tablet. Na década
de 1990, várias companhias experimenta-
ram algumas máquinas, incluindo a Ap-
ple. Quando seu assistente digital pessoal
Newton falhou, Jobs encerrou o projeto.
Os tablets ficaram mais uma vez na ber-
linda por um breve período, quando Bill
Gates da Microsoft previu que eles logo se
tornariam o equipamento básico de com-
putação pessoal - movidos, é claro, pelo
software de sua empresa. Isso não acon-
teceu porque os consumidores se desani-
maram com o alto preço, as interfaces de
usuário incômodas e as capacidades limi-
tadas dos tablets. Em vez disso, os dispo-
sitivos, que custavam quase tanto quan-
to os PCs, permaneceram produtos de ni-
cho, usados basicamente em indústrias
como as de saúde e construção.

Por que os tablets causam tanto entu-
siasmo hoje? Um dos motivos é que as
inovações nas tecnologias de telas, ba-
terias e microprocessadores reduziram
muito seu custo. O iPad da Apple custará
entre 499 dólares na versão básica e 829
por uma com muita memória e conexão



3G sem fio, o que o coloca ao alcance do
consumidor comum. Outro motivo pa-
ra otimismo é que as interfaces melhora-
ram muito. O iPad exibe um grande tecla-
do virtual, que aparece quando necessá-
rio. Ele também oferece multitoque, o que
significa que se pode usar dois dedos para
mudar o tamanho de uma foto. Além dis-
so, os tablets vão se beneficiar do fato de
que as pessoas se habituaram a comprar e
consumir conteúdo em formato digital.

Tudo isso explica por que outras firmas
estão de olho no mercado de tablets. De-
zenas de protótipos foram expostos em
uma feira de eletrônica em Las Vegas
no início deste mês, incluindo produtos
da Motorola, Lenovo e Dell. Jen-Hsun
Huang, executivo-chefe da NVIDIA, fa-
bricante de chips gráficos, admite ser a
primeira vez que ele vê firmas de teleco-
municações, fabricantes de computado-
res e de produtos eletrônicos igualmente
ansiosas para produzir o mesmo equipa-
mento. "O tablet é o primeiro dispositivo
eletrônico realmente convergente", diz.

O iPad e outros tablets poderão aba-
lar o panorama da computação. Houve
certa especulação de que eles poderão
prejudicar as vendas dos PCs mais bara-
tos, incluindo o MacBook da Apple. Mas
um cenário mais provável é que eles afe-
tem as vendas de netbooks, os minilap-
tops baratos usados principalmente pa-

ra surfar na web e assistir a vídeos. Os
netbooks estão em ascensão recente-
mente, com as vendas globais aumen-
tando 72%, para 11,4 bilhões de dólares,
no ano passado, segundo a firma de pes-
quisas de mercado DisplaySearch. Isso
faz deles um alvo tentador.

O novo equipamento da Apple também
representa uma ameaça para e-readers
(os leitores de e-books) dedicados como o
Kindle, da Amazon, embora estes prova-
velmente continuem populares entre os
leitores de livros mais vorazes. A tão es-
perada entrada da Apple no mercado de
tablets já obrigou as firmas de e-readers a
pensar em fazer dispositivos mais versá-
teis e excitantes. "Você verá mais leitores
usando cores e vídeo nos próximos cinco
anos", prevê Richard Archuleta, da Plas-
tic Logic, que produz o Que proReader.
E outros fabricantes de e-readers pode-
rão imitar a recente decisão da Amazon
de deixar que desenvolvedores terceiros
criem softwares para sua linha Kindle.

As editoras de livros estão silenciosa-
mente esperando que a entrada da Ap-
ple nos livros eletrônicos ajude a redu-
zir a força da Amazon: o Kindle detém
60% do mercado de e-readers, segundo a
firma de pesquisas Forrester. Elas tam-
bém estão entusiasmadas com as opor-
tunidades que os tablets oferecem para
combinar diversas mídias. Bradley In-
man, o chefe da Vook, firma que mistu-

ra textos com vídeo e links para redes
sociais, acredita que o iPad vai provocar
um surto de criatividade: "Seu impacto
será equivalente ao de acrescentar som
aos filmes ou cor à tevê".

Os editores de jornais e revistas tam-
bém estão entusiasmados com o poten-
cial dos tablets. Sua grande esperan-
ça é que os equipamentos lhes permi-
tam gerar receitas tanto dos leitores co-
mo dos anunciantes. As pessoas se mos-
traram dispostas a pagar por um jorna-
lismo mais extenso em e-readers. Mas
esses equipamentos não permitem que
os editores apresentem seu conteúdo de
maneira criativa e a maioria não pode in-
cluir anúncios. Skiff, uma nova empresa
filial da Hearst, é a rara exceção à regra.
Seu leitor de 29 centímetros é grande o
suficiente para apresentar todos os ele-
mentos do design de uma revista, e tam-
bém tem espaço para a publicidade.

A Apple tem outras ambições para o iPad.
Espera que ele se torne uma máquina de
jogos popular e desenhou o equipamen-
to para que muitos jogos entre os 140 mil
aplicativos disponíveis para outros pro-
dutos Apple funcionem nele imediata-
mente. A empresa também reformulou
sua suíte iWork de programas de pro-
cessamento de texto, planilhas e apre-
sentações para o iPad, em uma tentativa
de garantir que o novo equipamento fa-
ça sucesso nas empresas.

Os acionistas da Apple sem dúvida
esperam que o iPad cumpra seu obje-
tivo como um equipamento seminal na
história da informática. Eles já viram o
preço da ação da empresa disparar. De-
safiando a recessão, em 25 de janeiro a
Apple anunciou os melhores resultados
trimestrais em sua história de 34 anos,
com receitas chegando a 15,7 bilhões de
dólares e lucros de 3,4 bilhões de dóla-
res - um aumento de 32% e 50%, res-
pectivamente, em relação ao ano ante-
rior. Eles vão manter os dedos cruzados
para que o iPad se transforme em mais
um sucesso bilionário. Quer isso aconte-
ça, quer não, Jobs já provou ser heróico o
suficiente para merecer um retrato nas
paredes do Centro Yerba Buena. •
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