
iPad da Apple: Um acessório que veio para arrasar ou apenas mais uma máquina 
entre muitas outras?  

A Apple, que deu ao consumidor sucessos como o iPod e o iPhone, desbrava agora uma nova 
categoria de produto com o lançamento do iPad, um computador do tipo tablet [semelhante a 
uma pequena prancheta] cujos controles são acessados na própria tela [touch-screen] e que, 
segundo o CEO Steve Jobs, coloca “a Internet nas suas mãos”, e não só ela, como também, ao 
que tudo indica, muitas outras coisas. 

Em entrevista coletiva concedida em 27 de janeiro, Steve Jobs mostrou o aparelho do tipo 
tablet de pouco mais de meio quilo (680 gramas) com tela de 9,7 polegadas e conexão à 
Internet cujas vendas devem começar em fim de março. “Nós o batizamos de iPad. Ele faz 
coisas fantásticas”, disse Jobs. “Pode-se navegar pela Internet com ele. É incrível. É muito 
melhor do que o laptop e superior a qualquer smartphone.” 

Jobs disse que o iPad, cujo lançamento foi precedido de grande alarde, integra-se à linha de 
produtos da empresa: ele está entre o iPhone e o Macbook, o laptop da empresa, com preços 
que vão de US$ 499 a US$ 829 dependendo das opções escolhidas como, por exemplo, 
tamanho da memória e o tipo de conectividade sem fio (wi-fi e/ou plano adicional de dados da 
AT&T). Com relação à concorrência, o iPad tem como alvo o netbook, que nada mais é do que 
um pequeno laptop com tela de 10 polegadas, ou menos, de muito sucesso junto ao público — 
e os leitores do tipo tablet como o Kindle, da Amazon, o Nook, da Barnes & Noble, e o Reader, 
da Sony, conforme explicam os especialistas da Wharton. Em outras palavras, para Jobs o iPad 
é um aparelho de computação universal que toca música, roda filmes e videogames, lê fotos e 
armazena toda uma biblioteca.  

Resta saber se o consumidor vai comprar a ideia de um aparelho universal que atenda a todas 
as suas necessidades. Caso contrário, o iPad pode se tornar apenas mais um gadget para 
malabarismos digitais. 

A última criação da Apple talvez encontre mercado, mas não será fácil, diz Peter Fader, 
professor de marketing da Wharton. Para ele, o iPad, assim como os tablets, deve responder a 
uma pergunta que está no âmago das preocupações do consumidor: Por que eu preciso disso? 
“Os tablets caíram num buraco negro [no passado] porque não foram capazes de responder a 
essa pergunta. O iPad está na mesma situação.” 

Há quem duvide de que o iPad tenha fôlego tecnológico suficiente para substituir vários outros 
aparelhos. Andrea Matwyshyn, professora de estudos jurídicos e de éticas nos negócios da 
Wharton, diz que as especificações técnicas do iPad, sobretudo a bateria com autonomia para 
dez horas, poderá impedir que ele funcione como aparelho universal, pelo menos a primeira 
geração. Contudo, Matwyshyn espera que a Apple melhore o produto. De acordo com Eric 
Clemons, professor de gestão de operações e de informações da Wharton, falta também ao 
aparelho capacidade de armazenagem que lhe permita substituir outras máquinas. Enquanto 
as versões do iPad vêm com 16, 32 e 64 gigabytes (GB), só o iPhone, produto sofisticado da 
própria Apple, oferece até 32GB para armazenagem; já os netbooks geralmente começam com 
160GB. 

Além disso, o iPad, que usa o mesmo sistema operacional do iPhone, não trabalha com o 
Flash, da Adobe Systems, utilizado em vários sites da Internet. Como consequência disso, 
navegar pela Web no iPad talvez não se compare à experiência proporcionada pelos laptops 
tradicionais. A apresentação de Jobs não tocou nessa questão, porém um dos sites exibidos 
durante o evento tinha um quadrado em branco onde deveria ter um vídeo ou um conteúdo 
animado de Flash. 



Se o consumidor ainda precisar de um laptop para navegar nos sites de conteúdo Flash, de um 
aparelho de telefone para fazer suas ligações e de um iPod para armazenar filmes, livros e 
música, “então de que me serve o iPad?”, indaga Clemons. 

Essa é a pergunta que muitos consumidores provavelmente vão fazer, dizem os especialistas 
da Wharton. “Eu mesmo estou com dificuldade para entender onde é que o iPad se encaixa. É 
difícil saber exatamente qual o nicho dele”, diz Kartik Hosanagar, professor de gestão de 
operações e de informações da Wharton. “Inicialmente, o iPad pode ser considerado um 
concorrente direto do Kindle. Todavia, ele tem um conjunto estelar de rivais:iPhone, Kindle, 
iPod e o netbook.” Embora não se saiba exatamente com que velocidade o aparelho da Apple 
substituirá os outros — se é que vai substituir —, o fato é que seu advento “mostra claramente 
que esses aparelhos estão todos convergindo”, acrescentou. 

Tentativas do tablet 

A Apple está entrando em um mercado onde outras empresas de tecnologia entraram 
anteriormente, mas não conseguiram que seu produto tivesse presença expressiva. O conceito 
de máquina de computação de estilo tablet está ressurgindo graças a empresas como a Apple 
e a Hewlett-Packard, mas a ideia remonta aos anos 60, quando o Centro de Pesquisas da 
Xerox, em Palo Alto, propôs a ideia de um computador no estilo de um notebook, o 
“Dynabook”, que nunca foi levado adiante. 

Em 2001: uma odisseia no espaço, filme de Stanley Kubrick de 1968, havia um tablet que 
reproduzia um vídeo. Em 2001, Bill Gates, presidente da Microsoft, apresentou o protótipo de 
um tablet da empresa. Mais tarde, nessa mesma década, os tablet PCs foram produzidos por 
alguns fabricantes, mas jamais conseguiram presença significativa fora de alguns nichos. Em 
2010, um grupo de fabricantes de PCs formado por empresas como a HP e a Lenovo, entre 
outras, lançaram aparelhos com telas de tablet na Consumer Electronics Show [feira de 
produtos eletroeletrônicos]. 

O problema do tablet PC é simples: o consumidor não sabe ao certo o que fazer com ele, 
dizem os especialistas da Wharton. Jobs o apresentou como algo mais íntimo do que o laptop, 
porém mais potente do que o smartphone. No entanto, ele tem também pela frente alguns 
desafios que seus colegas CEOs de empresas de tecnologia tiveram quando lançaram o seu 
tablet: convencer o consumidor de que ele precisa de outro gadget. 

Contudo, o iPad tem mesmo algo a seu favor que outros tablets não tinham: ele conta com um 
software e com um ecossistema de conteúdo. “O que eu acho interessante no aparelho da 
Apple e no Kindle da Amazon é que eles associaram suas máquinas a um conteúdo específico”, 
diz Hosanagar. “Antes, o tablet não passava de mais uma peça do hardware.” 

A Apple aplicou os mesmos princípios de design ao iPad que aplicou ao iPhone e ao iPod touch, 
além de integrá-lo perfeitamente à loja do iTunes e aos 140.000 aplicativos que também 
rodam no iPhone. Com isso, a Apple dá à sua mais nova criação os mesmos ingredientes que 
fizeram do iPod e do iPhone o sucesso em que se transformaram. “O êxito do aparelho 
dependerá do conteúdo e dos aplicativos que rodarem nele”, assinala Joshua Eliashberg, 
professor de marketing da Wharton. Matwyshyn concorda. “Os aplicativos serão fundamentais 
[para o sucesso do iPad]. A loja de aplicativos [APP Store] do iPhone e do iPod permitiram aos 
consumidores usar os aparelhos em situações que os deixaram muito satisfeitos e com isso 
conquistaram sua lealdade”, diz ela. 

 



Como todos os aplicativos do iPhone funcionam no iPad, este último deve conseguir um lugar 
na preferência do consumidor. Contudo, Eliashberg salienta que a Apple certamente 
desenvolverá aplicativos para uso exclusivo do iPad para convencer o consumidor de que ele 
não pode sair por aí sem outro aparelho. “O consumidor vai querer aplicativos exclusivos para 
o iPad que possam tirar proveito da tela maior do aparelho, de suas cores vibrantes e da mais 
recente tecnologia disponível”, diz ele. 

Depois do evento para a imprensa, a empresa lançou um kit de desenvolvimento de software 
no intuito de gerar aplicativos para o iPad antes do seu lançamento no mês que vem. 

Algoz do Kindle? 

Apesar da experiência malograda anterior dos tablets, “não há dúvida de que existe um 
mercado para aparelhos desse tamanho”, observa Karl Ulrich, professor de gestão de 
operações e informações da Wharton. Segundo Ulrich, o timing do iPad pode estar correto, 
uma vez que os leitores de livros eletrônicos e os netbooks têm grande aceitação atualmente. 
“Existe um mercado estabelecido pelo Kindle e pelos netbooks.” 

Gene Munster, analista da Piper Jaffray, acredita que a Apple deverá produzir em torno de três 
a quatro milhões de iPads em 2010, o que representa uma ameaça para o Kindle da Amazon 
em 2011. Marianne Wolk, analista do Susquehanna Financial Group, calcula que a Amazon 
tenha vendido 2,3 milhões de Kindles até hoje, e que deverá produzir mais quatro milhões em 
2010. 

Para que o iPad possa competir diretamente com o Kindle, a Apple terá de imaginar um 
conteúdo de leitura eletrônica que possa rivalizar com o da Amazon. Para isso, no evento de 
apresentação do iPad, Jobs anunciou a formação de parcerias com cinco grandes editoras: 
Penguin Group, HarperCollins, Hachette Book Group, Simon & Schuster e McGraw-Hill. A 
empresa anunciou ainda que o iPad daria suporte ao ePub, sistema de publicação digital de 
padrão aberto, não dispensando, porém, um sistema de gestão de direitos digitais licenciados 
para conteúdos protegidos. No entanto, a Apple mostrou apenas páginas do New York Times 
durante a demonstração do iPad. 

Especialistas da Wharton dizem que a Apple terá de assinar um número maior de contratos de 
conteúdo se quiser que o iPad possa concorrer com o Kindle da Amazon. As empresas de 
mídia, porém, poderão acudir rapidamente a ele. “O futuro da mídia impressa é incerto”, 
observa Eliashberg. “O iPad é uma oportunidade para os jornais e revistas começarem a ser 
pagos pelo conteúdo que produzem, na medida em que se distanciam do meio impresso para o 
digital.” Alguns analistas especularam que o anúncio recente do New York Times de que 
planeja começar a cobrar por partes do seu conteúdo teria coincidido propositalmente com o 
lançamento do iPad. 

Allen Weiner, analista da empresa de pesquisas Gartner, disse que em vista da situação atual, 
o iPad não pode ser considerado o salvador da indústria de publicações impressas, não pelo 
menos até que os desenvolvedores de software criem aplicativos exclusivos para a leitura do 
material dessas empresas no aparelho. “Tanto para as revistas quanto para os jornais, o iPad 
continua um mistério. A demonstração feita com páginas do New York Times, criada num 
espaço de tempo restrito, não permite ver claramente qual seria o potencial de um jornal no 
aparelho”, observou Weiner num post de blog. “A preocupação inicial é com os aplicativos 
pagos (e, mais uma vez, não há indício de que o consumidor esteja disposto a pagar pelo 
conteúdo digital do jornal), já que não houve menção de suporte publicitário por parte da 
Apple. O mesmo se aplica às revistas, que agora dispõem de um aparelho com as cores que 
desejavam, embora tenham de testar primeiramente vários aplicativos de conteúdo e modelos 
de negócios.” 



O iPad é uma espécie de “toque de despertar para outras empresas da indústria da mídia”, 
observa Fader. “Trata-se de um catalisador de novos modelos de negócios”. Ele prevê que 
muitos provedores de conteúdo criarão aplicativos para o iPad diferenciados o bastante para 
atrair o consumidor e levá-lo a assinar o serviço. “Não há dúvida de que as empresas de mídia 
vão afluir imediatamente a ele, talvez até depressa demais”, acrescenta. “Essas empresas 
precisam refletir demoradamente primeiro sobre os modelos de negócios a serem empregados 
nesse meio.” 

Os analistas esperam que, com o tempo, o conteúdo da Apple para o iPad rivalize com o da 
Amazon. Não se sabe, porém, se o consumidor se apressará a comprar o conteúdo oferecido 
pela empresa. Em sua apresentação, Jobs chamou a atenção para a livraria da Apple, porém 
os preços eram superiores aos preços típicos de US$ 9,99 da Amazon — o que é uma fonte de 
disputa contínua entre as editoras, para quem a Amazon mantém os preços baixos para 
incrementar a venda do Kindle. Enquanto isso, a Amazon conta com dois aplicativos para o 
iPhone na App Store da Apple, que serão também comercializados no iPad. O primeiro é um 
aplicativo que permite ao usuário comprar pelo iPhone. O outro permite ao consumidor ler 
livros eletrônicos e sincronizá-los com o Kindle. 

Será que o iPad conseguirá boicotar o Kindle? Ulrich diz que espera que o iPad “acabe, por fim, 
matando o leitor eletrônico”, e não vê chance de sobrevivência para esse tipo de aparelho. 
Para Fader, o Kindle é uma espécie de “morto-vivo a caminho da sepultura”. Eliashberg, 
porém, diz que continuará a existir um mercado para aparelhos de uso único. “O iPad afetará 
as vendas do Kindle, porém há muitos exemplos de consumidores que compram aparelhos de 
múltiplas funções e aparelhos de função única. Ainda hoje se veem pessoas comprando 
câmeras digitais, embora seja possível tirar fotos com o smartphone. O consumidor compra 
também tocadores de mp3, apesar de poder ouvir suas músicas no celular. Trata-se de 
aparelhos que vão coexistir.” 

Contudo, para que a Apple convença as pessoas a comprarem outro aparelho, o iPad deve 
seguir uma tendência que favoreça a consolidação, dizem os especialistas da Wharton. É 
verdade que o consumidor deseja a convergência. “Dez anos atrás, poucos de nós viajávamos 
com uma porção de aparelhos a tiracolo, mas hoje não é mais assim”, diz Clemons. 

Matwyshyn concorda, mas não acha que o iPad possa realmente promover a consolidação de 
outros aparelhos. Além das desvantagens de memória e de autonomia da bateria, ela 
questiona se o iPad é capaz de manter uma conexão estável com a Internet: a reputação da 
AT&T ficou abalada porque suas redes tiveram dificuldade em administrar o tráfego de dados 
do iPhone. “Para quem não quer carregar celular, laptop, tocador de música e leitor digital, o 
iPad será atraente”, diz ela. “Ele não é, por enquanto, aquele aparelho universal, mas poderá 
ser.” 

Fonte: Wharton/Universia Knowledge. [Portal]. Disponível em: < 
http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 19 dez. 2009. 


