
Rivais correm para enfrentar iPad 
 
Com a chegada do iPad, da Apple, a Hewlett-Packard, a Dell e outras estão empresas do ramo 
estão preparando o lançamento de computadores tablet próprios, mas enfrentarão dificuldades 
para convencer os usuários e críticos de que podem bater a companhia de Steve Jobs. 
 
Por ser o primeiro a chegar às lojas, no último sábado, o iPad já está definindo o mercado de 
tablets em seus próprios termos: um aparelho de baixo consumo de energia que permite 
consumir mídia e oferece acesso a um conteúdo único e a programas do grande mercado de 
aplicativos da Apple. 
 
Agora, HP e Dell, bem como talvez Nokia, Sony e Samsung Electronics, estão dando os 
retoques finais em seus próprios tablets. O desafio para essas empresas talvez esteja menos 
no desenvolvimento do aparelho do que na criação de conteúdo para ele. "Só porque isso 
funciona para a Apple, não significa que vá funcionar para os outros", disse Shaw Wu, analista 
da Kaufman Bros. "Eles precisam se preparar para tentar algo de diferente." A Apple já domina 
a categoria dos players de música, enquanto o iPhone mudou a maneira pela qual as pessoas 
pensam sobre celulares inteligentes. 
 
No segmento nascente dos tablets, o medo é que a Apple mais uma vez domine a categoria de 
forma tão completa que os rivais não sejam capazes de acompanhar. Isso poderia ser 
devastador, porque o mercado de tablets deve explodir para 50 milhões de unidades em 2014, 
de acordo com o grupo de pesquisa In-Stat. 
 
Para obter sucesso, dizem os analistas, os rivais da Apple precisarão olhar para além do 
hardware e em direção de um universo de serviços e mídia especializados, que serão o 
verdadeiro propulsor na adoção dos tablets. Mas eles já estão em desvantagem. A Apple, com 
a iTunes Store, tem anos de experiência na colaboração com gravadoras, estúdios de cinema e 
TV, produtores de videogames e milhares de criadores independentes de pequenos programas 
e utilitários, conhecidos como "apps". "Não adianta lançar um aparelho que não cumpra as 
expectativas", disse Jim McGregor, analista da In-Stat. 
 
"A Apple oferece uma solução completa, que inclui conteúdo e aplicativos."  
 
Outras funções 
 
A Dell afirmou que seu primeiro modelo de tablet, um aparelho de 5 polegadas, vai ter funções 
de smartphone, diferente do iPad, e deverá ser lançado em parceria com uma operadora 
celular nos próximos três a seis meses. 
 
Enquanto isso, a HP, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, também lançará 
um dispositivo no formato de prancheta este ano. O produto tem cerca do mesmo tamanho do 
iPad e será compatível com o sistema operacional Windows 7, da Microsoft. A empresa não 
deu outros detalhes. 
 
Os produtos da Dell e da HP serão compatíveis com o programa de imagens Flash da Adobe, o 
que significa que poderão acessar sites populares de vídeo e ter câmeras, algo que o iPad não 
possui. 
 
Analistas afirmam que a Nokia também está trabalhando em um tablet para ser divulgado 
ainda este ano e um executivo da Sony manifestou recentemente interesse da empresa nesse 
mercado. 
 
A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, também está trabalhando em seu próprio 
tablet com internet, programado para chegar às lojas ainda este ano, afirmou um analista do 
setor de tecnologia na terça-feira. "Agora mesmo a rede de distribuição (para o tablet da 
Nokia) está sendo organizada para um lançamento no segundo semestre. Ele deve chegar às 
lojas entre setembro e outubro para aproveitar a demanda natalina", disse Ashok Kumar, 
analista na Rodman and Renshaw. 



 
Um porta-voz da Nokia preferiu não comentar o assunto. A fabricante finlandesa apresentou 
seu primeiro laptop no fim do ano passado e criou pequenos aparelhos parecidos com celulares 
para acesso à internet, mas com sucesso limitado. 
 
Analistas afirmaram que muitas outras empresas devem lançar seus tablets em breve. "O 
mercado verá um inundação de tablets \'aproveitando a onda\' em 2010, mas é uma categoria 
imatura de produção com um caso não provado na prática", disse o analista Geoff Blaber, da 
CCS Insight. "A marca Apple e seus serviços significam que o iPad será uma exceção em uma 
categoria que irá sofrer para ganhar aceitação do consumidor", disse Blaber. 
 
SUCESSO 
 
Apesar de críticas recebidas pela falta de algumas ferramentas como câmera e porta USB o 
iPad vendeu 300 mil unidades apenas no primeiro dia à disposição do público, incluindo as pré-
vendas. 
 
Segundo dados divulgados na terça-feira pela empresa iSuppli, a Apple deve vender 7 milhões 
de iPads até o fim de 2010. 
 
Outras previsões colocam esse valor entre 2,5 e 5 milhões de unidades do tablet. 
 
A companhia projeta ainda um número dobrado de vendas em 2011 e que ele deve ultrapassar 
as 20 milhões de unidades vendidas em 2012. A iSuppli diz ainda que as estimativas são 
"conservadoras", de acordo com o site TechRadar, e cita uma série de fatores que podem 
melhorar as vendas. 
 
Hoje, a Apple deve liberar o novo sistema operacional para iPhone, e também deve mostrar 
como o iPhone e iPod vão interagir com o novo dispositivo. 
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