Marque esta data: 27 de janeiro de 2010. O futuro começou naquela quarta-feira, em San
Francisco, Califórnia (EUA), num lançamento que o Guardian chamou de "evento com
ares religiosos", devido ao frenesi que gerou.
O mundo já estava morrendo de ansiedade, quando Steve Jobs finalmente mostrou a
todos nós o iPad - o tablet da Apple, invenção em que o CEO da companhia se debruçou por anos, o meio do caminho entre um
smartphone e um laptop, superior ao netbook. Na mente de Jobs, "os netbooks não
são melhores em nada; são lentos, são feios,
são apenas computadores mais baratos".
Na mesma semana, Jobs e seu "iPhone
gigante" invadiam as capas dos grandes jornais, da Time e da Newsweek (que deu o título: "Por que o iPad vai mudar tudo"). " E u
adoraria ver a National Geographic no iPad.
A versão digital é como a revista impressa,
não é a mesma coisa. Com o tablet, seria
como ir para a África", suspirou a magnata
da mídia Martha Stewart, publisher de revistas e apresentadora de TV. Para a Wired, que
deu a manchete "Como o tablet vai mudar o
mundo", "o iPad é o primeiro equipamento
de uma categoria completamente nova, que,
Steve Jobs espera, vai escrever o obituário do
paradigma da computação que a própria Apple ajudou a estabelecer".
Seis meses depois, e a poucos de chegar finalmente ao Brasil, o iPad justificou o hype
iniciado em janeiro?
De acordo com os números, o novo brinquedinho engendrado por Jobs, imediatamente convertido em objeto de desejo, é um
sucesso: três milhões de unidades foram

vendidas em 80 dias - contagem que muda
semanalmente. Nos EUA, o iPad W i - F i é comercializado a partir de US$ 499; as versões
3G começam em US$ 629.
Nos EUA, mídia também se rende ao "brinquedinho caro"
O iPad roda praticamente todos os mais
de 150 m i l aplicativos baratos ou gratuitos
disponíveis na App Store para iPhone e iPod
Touch, que contabilizam quatro bilhões de
downloads - em abril, a Apple anunciou que
vendeu 50 milhões de iPhones e 35 milhões
de iPods Touch. Do total de aplicativos disponíveis, aproximadamente 25 m i l são games.
Só na primeira semana de vendas, o iPad já
tinha mais de 830 games desenvolvidos exclusivamente para a plataforma.
O impacto do tablet no mercado editorial
norte-americano também dá sinais de força.
O USA Today, jornal mais vendido dos EUA,
anunciou que vai continuar não cobrando
por seu aplicativo para iPad, provavelmente
até o final do ano, "porque ele já teve mais
de 538 m i l downloads e os anunciantes estão 'secos' de vontade de patrociná-lo". Na
primeira fase, o Marriott era o patrocinador,
cedendo pelos próximos três meses o espaço
a Coca-Cola, Capital One, Barnes & Noble e
Chrysler.

mais influente do mundo permitiu ao periódico ter sua versão mostrada por Steve Jobs
em primeiríssima mão. O Wall Street Journal aderiu à plataforma na primeira semana
de vendas, garantindo o trio dos maiores jornais norte-americanos no tablet da Apple.
Espécie de bíblia para geeks e amantes de
tecnologia, a Wired colocou sua revista-tablet
no mercado com 24 m i l unidades vendidas (a
US$ 4,99 cada) no primeiro dia e o editor-chefe Chris Anderson afirma que: "os tablets são
a nossa oportunidade de fazer a Wired que
sempre sonhamos fazer". Entre os anunciantes do primeiro número, Nissan e Mercedes
Benz, peças interativas e vídeos em HD.
Até o fechamento dessa edição, a Apple
não havia marcado data para o lançamento
oficial do produto no Brasil, mas a expectativa é de que ele chegue ao mercado nacional
ainda em 2010.
IMPACTO MAIOR AINDA É NO USUÁRIO
Em 2001, a Apple lançou o iPod, e revolucionou a indústria da música (qual foi o último
CD que você comprou numa loja física de
discos?). A iTunes Store já vendeu mais de
dez bilhões de músicas. Em 2007, entregou
ao mercado o iPhone, e revolucionou a in-

Já o New York
Times estreou
seu aplicativo
para o iPad no
lançamento do
próprio: a parceria entre Apple e o jornal

"Ainda é cedo para medir
o impacto na indústria.
Estamos empolgados,
primeiro como
consumidores, segundo
como profissionais"
- Mauro Cavalletti, diretor executivo de Criação
da R/GA San Francisco
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"Com os últimos produtos
que lançou, Steve Jobs
revolucionou a maneira como
o mundo se relaciona com
interfaces digitais"
- Thais Lyro Alencar, diretora de experiência do usuário da
Pereira & O'Dell

dústria de telefonia (você consegue conceber
hoje um celular sem trocentos aplicativos
bacanas que possam ser colocados lá dentro
e levados para todo canto?). Tudo isso na esteira dos Macs, que deram outro sentido ao
termo "computador pessoal". E o iPad? Vai
revolucionar o mercado editorial, do entretenimento e dos games?
Nesse primeiro momento, o maior impacto que o produto vem causando é no usuário,
diz Mauro Cavalletti, diretor executivo de
Criação da R/GA San Francisco.
"Ainda é cedo para medir o seu impacto na
indústria. Estamos todos empolgados, primeiro como consumidores, segundo como
profissionais", pondera ele, para quem o potencial do device é enorme. "É um meio com
características próprias, que vai possibilitar
maneiras diferentes de comunicação. Imagine quando começarmos a consumir coisas
realmente interativas, ligadas em rede: onde
poderemos parar?"
A empolgação, segundo Cavalletti, vem
também do poder do logotipo da m a ç ã mordida branca. "A marca Apple é fortíssima.
Eles podem lançar produtos revolucionários, porque têm a nossa permissão, como
consumidores, para isso. Na verdade, nós esperamos por isso. Nós queremos gostar dos
produtos da Apple."
E vem t a m b é m do histórico de aparelhos
revolucionários que a companhia já introduziu no jogo - e que foram capazes de mudar
totalmente o jogo. "O iPod e o iPhone representam mudanças de paradigma - isso é
muito forte. Vai depender do iPad, como con-

ceito, conseguir sustentar
um ecossistema completo,
da App Store ao conteúdo,
para se igualar a eles."
O meio publicitário norte-americano ainda está absorvendo a novidade, ele conta.
"Estamos nos primeiros passos. O iPhone
proporcionou a explosão dos aplicativos.
Com o iPad, eles estão ficando ainda mais
interessantes e abrangentes. Logo mais vão
aparecer categorias inteiras de novos formatos naturais deste novo ambiente. O iPad é
portátil, leve, bonito: tudo que explore essas
qualidades pode ir muito longe. Mas o mais
importante é a interface gestual. O comando
da interação no toque dos dedos, a sensibilidade tátil é uma coisa fantástica."
E em termos de mercado, quais as perspectivas no Brasil para o tablet? Vai pegar?
Vai atingir pouca gente, devido ao preço
salgado? Vai atingir quem interessa para
o mundo digital?
Para Cavalletti, "o mundo digital hoje é,
potencialmente, todo mundo." "Mas, se o
preço alto dificultar o uso massivo, será
menos atraente para os profissionais de
marketing. Está aí a maior ameaça que
essa categoria pode sofrer."
Thais Lyro Alencar, diretora de experiência do usuário da Pereira & O'DeIl,
também vê o preço como um obstáculo. "Mas, assim como o iPhone, o iPad
deve penetrar o grupo formador de opinião, desenvolvedores e empresários.
Ele veio para completar o trio com
iPod-iPhone e ajudar a estabelecer a
soberania da Apple no quesito inovação digital. Com os últimos produtos
que lançou, Steve Jobs simplesmente

revolucionou a maneira como o mundo se
relaciona com interfaces digitais - desktops,
laptops, smartphones e, agora, tablets."
Com relação ao design de interface, o iPad
chegou para mudar tudo, ela afirma. "Agora não existe mais a barreira física entre o
usuário e o computador: você não precisa de
mouse, teclado, mesa, não precisa de nada.
Os designers de interface para iPad estão na
mesma posição dos designers de site no começo da internet: tudo é possível e ninguém
sabe ainda como as pessoas vão se relacionar
com o tablet. Tudo indica, entretanto, que ele
será mais usado para entretenimento do que
para trabalho."
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A Pereira & 0'Dell tem vários projetos em
produção para iPad - um deles é o lançamento de um produto que virá acompanhado
de manual interativo de instruções no iPad,
com galeria de fotos, twitter feed como principal canal de atendimento ao cliente e conteúdo gerado especialmente para o tablet. A
agência também está trabalhando para que
todos os novos sites saiam compatíveis com
o iPad, usando o mínimo de Flash possível
e seguindo as máximas de usabilidade para
tablets; o iPad não roda Flash.
Em julho, a consultoria norte-americana
de mídia digital Resolve divulgou estudo
sobre o comportamento dos usuários e dos
"quero-ser-usuário" de iPad, e mostrou como
o tablet da Apple está afetando outros devices
- e-readers, netbooks, laptops, smartphones,
consoles e devices portáteis de games. A categoria mais prejudicada são os e-readers:
quase metade (49%) dos entrevistados afirmou que não compraria um deles se tivesse
um iPad, enquanto 32% não adquiririam um
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laptop ou netbook. Também no mês passado,
a chamada "guerra dos e-readers" se acirrou
nos EUA, com a Amazon e a Barnes & Noble
baixando os preços de Kindle e Nook.
As categorias menos afetadas pela chegada
do iPad foram os smartphones e os consoles
de games: só 22% e 27% dos entrevistados,
respectivamente, deixariam de comprá-los
se fossem donos de um tablet.
Ainda segundo o estudo, mais de um terço dos ouvidos que pretendem comprar um
iPad afirma que ele será o seu primeiro produto da Apple (37%) - 49% já têm um iPod,
24%, um iPhone e 16%, um MacBook. A
expectativa é ver se o iPad vai ter o mesmo
efeito em cascata do iPod, que aumentou em
milhões de consumidores o desejo de ter outros produtos da Apple além do MP3 player.
O n ú m e r o mostra que o tablet tem potencial
para substituir o icônico tocador de música e
virar a nova porta de entrada para iniciantes
no universo Apple.
A Resolve levantou também que 55% dos
donos ou "quero-serdono" de iPad veem o
aparelho como "um
brinquedo muito caro"
- apenas 28% acham
que ele será uma ferramenta útil para a produtividade.
Entre as principais
razões para querer um
iPad estão o entretenimento (citado por 56%
dos ouvidos), o "fator
cool" (42%) e a marca
(28%). Entre os motivos mais citados pelos

que rejeitam o iPad estão: não enxergar a sua
necessidade (54%), o preço muito alto (46%)
e a necessidade de pagar por pacote de dados 3G (17%). A primeira leva de usuários
do tablet eram jovens profissionais de 22 a
45 anos, que levam uma vida extremamente
móvel e conectada ou são early adopters. Já
a segunda, que inclui os interessados em adquirir o produto, tem 45 anos ou mais.
No mercado de games, os devices portáteis
também sofrem ameaça. Só 28% dos usuários de iPad disseram que os games seriam
uma de suas principais atividades no aparelho. Depois de comprar e usar um, entretanto, 38% afirmaram que não pretendiam
adquirir um device portátil de game.
PUBLICIDADE NA "ERA DOS TABLETS"
No marketing e na publicidade, o impacto do
tablet também será grande, diz Thais. Alguns
motivos: o uso maciço de aplicações, que fornecem acesso a informações precisas sobre
cada usuário; o uso adequado da tecnologia,
como um banner numa revista que funcione
como minissite e permita ao usuário interagir com a campanha, ler mais sobre o produto e finalizar a compra sem precisar sair do
banner, ainda na mesma página da revista; a
interação que o device permite.
Um de seus exemplos favoritos foi o que a
Pixar fez para o lançamento da versão iPad
da revista Wired. A propaganda da capa era
um trailer de Toy Story 3 produzido com exclusividade para leitores da revista no tablet.
Outro: numa propaganda de automóvel,
o usuário passa a ser capaz de rotacionar o
carro, olhar o que existe em cima, embaixo, dentro, fora, tudo com o uso das mãos,
diretamente no aparelho, de uma maneira

"Lá fora você tem a Wired, a
Time com anúncios bacanas
no iPad - dá para fazer um
híbrido de minissite, vídeo e
live show"
- Michel Lent, diretor geral da Ogilvylnteractive

"Até as classes que não terão
acesso ao iPad já sabem que
ele existe, e vão querer um
quando similares mais baratos
aparecerem no mercado"
- Mentor Muniz Neto, vice-presidente executivo de
criação da Bullet
natural, como se estivesse segurando uma
miniatura do carro nas mãos. Juntando a
isso o acesso à internet, o carro passa a estar
em suas mãos com informação chegando em
tempo real: comentários dos amigos sobre o
modelo, fotos que outras pessoas colocaram
no Flickr, comparações com outros veículos.
Depois, basta clicar no botão e ir para o carrinho de compras do site.
Para Thais, o Brasil está preparado para se
encaixar no futuro digital que o iPad simboliza. "O Brasil é um dos países mais à frente
na tecnologia de interface web e de aplicativos. Grandes nomes aqui do Vale do Silício
usam desenvolvedores que estão no Brasil.
Os criativos brasileiros estão entre os melhores do mundo."
A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DIGITAL
As críticas ao tablet da Apple pipocam com
a mesma intensidade dos suspiros: não roda
Flash! Não é multitarefa, então como pode
substituir laptop ou mesmo netbook? Faz
tudo que o iPod Touch faz e nada mais, só é
maior, mas custa muito mais caro! Não tem
câmera, e até o iPod Nano tem câmera!
Um giro pelo passado recente e a comparação com o presente fazem Mentor Muniz
Neto, vice-presidente executivo de criação
da Bullet, entretanto, apostar no iPad. "Até
meses atrás, pensávamos no mobile apenas como celular. E um pouco mais atrás, o
marketing só pensava no celular como envio de SMS. Há oito anos, fizemos para U n i lever uma ação com telefone celular, e eles
nos disseram: 'Vocês estão malucos, só 10%
da população tem um aparelho celular!' Em
cinco anos, as pessoas vão usar um iPad, ou

algo similar."
A onda mobile é muito
séria, frisa Neto. "É uma
tendência mundial, o
desktop acabou. A quantidade de gente que trocou
um computador de mesa,
aquela coisa fixa, por um
notebook ou netbook,
um computador móvel, é
imensa. O iPad vai ficar
só nos Jardins, na classe
A, mas por quanto tempo? Uma coisa é o iPad
da Apple; outra é o device
portátil, e os netbooks nunca tiveram muita
divulgação."
Ele gosta de contar o que chama de "anedotas da mudança de comportamento digital". "Outro dia, sentei na sala de espera do
dentista com um iPad, e o recepcionista virou
pra m i m e disse: 'Isso aí que é o iPad?' Ele
já sabia que existe essa 'coisa', que está sendo
muito falada, que não é um computador nem
um celular. No Brasil, só existe a lenda por
enquanto. Você precisa comprar o iPad no exterior, precisa cortar o chip se quiser internet
5G. Mas até as classes que não terão acesso ao
iPad, no primeiro momento, já sabem que ele
existe, e elas vão querer um quando similares mais baratos aparecerem no mercado e,
em dois, três anos, eles aparecerão."
E as marcas, como podem se beneficiar
da onda do tablet, agora que existe um iPad
para capitanear o hype, a atenção da mídia
e o sonho de consumo dos usuários? "Ninguém sabe direito como usar o iPad para
publicidade mobile. O uso da publicidade é o
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segundo passo dessa história", Neto ressalta.
"No começo, vamos usar como mídia. Mais
importante que a Apple, que o device, é o que
ele oferece a você. O iPhone é legal, mas o
que conta é o que você pode ter nele. Para as
marcas, é mais negócio entrar num aplicativo do iPad do que criar um. As marcas precisam estar nos softwares que estão no iPad,
e não no iPad."
Michel Lent, diretor geral da Ogilvylnteractive, concorda que "o mundo todo" da
publicidade ainda não está preparado para o
tablet, "porque essa história tem só quatro,
cinco meses". "Lá fora você tem a Wired, a
Time com anúncios bacanas no iPad - dá
para fazer um híbrido de minissite, vídeo e
live show, e a diferença é gritante, quando
você passa por um anúncio que é só imagem
estática: ele fica pobre. O que o iPad permite
de mais legal é interatividade e multimídia."
Pelo menos 15 projetos para iPad estão
sendo desenvolvidos pela Ogilvy, para anunciantes de diversos segmentos. Logo após o

lançamento do aparelho nos EUA, a agência
fez uma ação no Rio para a rede de restaurantes Outback Steakhouse, com cardápios
colocados no iPad para uso dos clientes.
"Está todo mundo interessado em experimentar e ser o primeiro, para ganhar mídia.
Eles não esperam grandes resultados, porque a base de usuários é pequena, o iPad ainda nem foi lançado no Brasil", diz Lent. "Mas
o iPad foi um grande sucesso de vendas nos
EUA, surpreendeu a todos. E aconteceu de
novo agora, com o lançamento do iPhone 4.
Essa tem sido a tônica dos produtos que a
Apple coloca no mercado."
No Brasil e no mundo, o iPad abre espaço para os tablets, observa ele, que estima a
chegada do mais famoso deles por aqui custando aproximadamente R$ 1.200. "O preço
será convidativo, vai chegar aqui mais barato que o iPhone, e você não precisa de pacote
de operadora. Para o marketing, a transição
também vai ser mais rápida. É diferente do
mobile: o iPad está mais próximo da web do
que um celular", compara.
O lado negativo, na visão de Lent, é o fato
de o iPad não ser voltado para a produtividade. "Não é um aparelho para escrever nem
para editar vídeos. A questão da escrita fica
muito complicada. No máximo, você vai
usar o iPad para escrever um e-mail de duas
linhas ou dar uma twittada, não dá para escrever um texto de uma lauda, você vai voltar ao laptop para isso. O entretenimento é
maior. Ele vai ser usado para se divertir e se
comunicar, mas a maioria das pessoas hoje
já compra computador para isso."
O principal ponto positivo que ele cita é a
interface de toque, além da tela grande. "É
um computador sem mouse nem teclado,
mais fácil de usar, uma pessoa de dois anos
ou uma de 80, que nunca usou um computador na vida, consegue usar um iPad."
Lent prevê um grande impacto dos tablets
na indústria de publicações e na educação.
"Para jornais e revistas, mais do que livros, vai
ser revolucionário como o iPod foi para a música. Para educação, o iPad é um instrumento
brilhante em aulas de física, química, biologia: você pode ter gráficos tridimensionais, a
tabela periódica em 3D, fazer exercícios com
a mão - porque é possível escrever à mão no
iPad, e muitos críticos do computador dizem
que a tecnologia está matando a caligrafia das

crianças e jovens", observa. No ensino superior, o aparelho vai impactar, sobretudo, a indústria do
livro acadêmico. "Ninguém quer
guardar esses livros, existe até
um mercado paralelo de compra e
venda de usados."
NO FUTURO, O DEVICE N° 1 DE
UMA CASA
Com o tablet, a propaganda ganha mais um
canal, extremamente qualificado, diz Terence Reis, sócio-diretor de Operações da
Pontomobi. "Com apps e publicidade in-app,
nos aplicativos, você obtém altos níveis de
engajamento e riqueza na captação de dados
e conhecimento sobre o consumidor. Existe
t a m b é m a possibilidade, ainda não explorada, de desenvolver web apps, usando o browser", conta ele, explicando que a diferença
está na tela maior do tablet, em relação ao
smartphone, e na sua maior capacidade de
processamento.
A Pontomobi espera um sucesso considerável do iPad no Brasil, entre early adopters
e, um pouco mais tarde, o early mainstream. "Acreditamos que o iPad e o formato que
ele representa, o tablet, está destinado a ser
o principal device eletrônico de uma casa.
Eles são os concorrentes, com vantagens, dos
netbooks. Apesar do barulho, os netbooks
são um formato que não pegou", diz Reis.
A avaliação geral é que os netbooks serão
seriamente mordidos pelos tablets. Na edição
da Wired que anunciou "a era dos tablets",
Neil Young, CEO da ngmoco, empresa líder
em desenvolvimento de jogos para iPhone (e

homônimo do famoso roqueiro canadense),
detonou os netbooks e endeusou o iPad. "O
netbook substituiria o laptop e seria usado
por milhões ao redor do mundo, mas esqueça o netbook: ele é um pedaço de lixo inútil",
escreveu. "Eu quero parecer o cara que não
tem dinheiro para comprar um computador
de verdade ou o cara que foi para o futuro e
trouxe de volta um device tão cool como eu
penso que sou?"
Para Alexandre Gibotti, diretor executivo
da Associação Brasileira das Agências Digitais (Abradi), o iPad muda totalmente as regras do jogo. "Pela primeira vez, temos uma
nova plataforma que muda a experiência do
usuário em consumir entretenimento, notícias e também publicidade. O iPad é mais
um player nesse mercado de tablets, o maior
deles. É um dos aparelhos mais revolucionários que já tivemos no meio digital."
Apesar de já considerar o iPad um fenômeno, pelo n ú m e r o de vendas dos EUA, Gibotti
admite que o sucesso no Brasil vai depender
do quão acessível o
tablet será por
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aqui. De qualquer jeito - ou a qualquer preço
-, ele traça um paralelo entre o surgimento
do iPad e do browser, que mudou a experiência de navegar. "Com o browser, acessar
a web deixou de ser coisa para aficionados e
virou uma coisa de massa. Os primeiros dez
minutos de alguém com um iPad é lúdico, a
reação é de maravilhamento."
NOVA E SEDUTORA PLATAFORMA MOBILE
A penetração que o iPad terá no Brasil é ponto
de discórdia para muitas agências. "A estratégia de preço fora do Brasil é ótima, não fica
tão caro. Aqui, deve custar o mesmo preço
do iPhone. Nichado não vai ser, vai ser mais
que nichado. Vai atingir um público muito
selecionado, e o iPad não custa mais caro que
um laptop padrão", diz Luciano de Almeida,
diretor de planejamento da AG2, que tem
seis projetos para iPad em desenvolvimento,
de três grandes marcas, e outros dois anunciantes começando estudos.
"São aplicativos para o mercado editorial, para uso corporativo em empresas,
demonstração de produtos, serviços bancários, serviços de vendas, busca por imóveis", conta Almeida. O caminho para as
marcas no tablet, para ele, começa em exposição de produtos, prestação de serviços
e e-commerce. "O que você faz no iPhone
pode ser feito no iPad, e o que já existe pode
ser transportado. Já estamos migrando o
aplicativo de um cliente."
Ele vê o iPad não como uma revolução,
mas como o início de uma. "Não vejo muitos limites no iPad. É o primeiro dispositivo
de tela grande realmente móvel e wireless.
Não substitui o laptop, mas é bom para navegar, e o tamanho da tela permite uma
experiência incrível. O desktop é restrito, é
para quem não se movimenta no trabalho."
Para Gustavo Donda, diretor de Criação do
Grupo TV1, o sucesso do iPad no Brasil depende não só do preço, mas também da disponibilidade de conteúdo. "Estamos atentos,
porém a maioria dos meus clientes quer atingir um público mais amplo, de massa, quer
mais abrangência; o iPad é para pouca gente,
por enquanto, e os produtos da Apple chegam
muito caros ao Brasil. É uma coisa muito nichada hoje. Na verdade, ainda não é nem nicho. É um produto restrito a poucas pessoas
com interesse específico e poder aquisitivo."

Com ou sem o apelo das massas, o tablet
vai exigir que se redesenhe a comunicação,
ele diz. "Na web, usa-se muito texto. O iPad
permite vídeos, infográficos animados. Com
a onda dos aplicativos, aprendemos uma
nova forma de navegar."
Renata Bokel, diretora de planejamento da
Fischer+Fala!, vê o iPad distante das massas,
mas forte nos nichos. "O que vai pegar mesmo é a nova plataforma mobile, os tablets, que
aos poucos vão substituir os desktops. Pela
primeira vez, temos um device que possui a
performance de um laptop e a mobilidade de
um smartphone: esse é o grande trunfo dos
tablets, categoria que o iPad popularizou."
As portas que a categoria abre para o marketing são imensas, ela explica, porque os
tablets entregam a publicidade de um jeito
que nenhum outro meio é capaz. "Tudo ganha uma nova dimensão: o que era estático
vira dinâmico", compara. "E publicidade
dentro de aplicativos, um serviço oferecido
por uma marca, é a maneira mais moderna
hoje de impactar o consumidor."
APROVEITANDO A PRIMEIRA FASE
O segredo da Apple é não necessariamente inaugurar um segmento, mas transformar tecnologias que já existem em produtos mais eficientes, funcionais e com um
design "irresistível, altamente sedutor",
analisa Renata.
"Não é à toa que todos os seus produtos
acabam se tornando sinônimos de categoria, e não vai ser diferente com os tablets",
diz ela, para quem Steve Jobs sempre foi um
visionário, e sabe melhor do que ninguém
intuir o que o consumidor deseja. "Ou, como
excelente vendedor, ele é capaz de 'criar necessidades'. Jobs entendeu que, mais do que
um computador pessoal, o mercado carecia
de uma plataforma estável, que o Windows
nunca foi, que pudesse virar um hub de entretenimento para o usuário. Assim, a Apple
pôde, aos poucos, apresentar produtos consistentes, estáveis, que orbitam o Mac original: iPod para música, Apple TV para vídeos,
iPhone para comunicação e, agora, iPad para
leitura e navegação web."
Interação e portabilidade são os trunfos
do iPad, mas não são suficientes para gerar uma revolução em hardware, na visão
de Sérgio Valente, presidente da D M 9 D D B .

"O iPhone foi uma revolução. O iPod foi
uma revolução, mudou a maneira de o
consumidor interagir com a m ú s i c a , mudou a forma de portabilidade das m ú s i c a s ,
permitiu a criação de trilhas sonoras p r ó prias. O iPad vai mudar alguns comportamentos, como a leitura na cama. Ele permite o uso do computador em momentos
diversos da vida."
Com patrocínios pioneiros e conteúdos
desenvolvidos para o tablet, a agência está
"aproveitando muito essa primeira fase do
iPad", segundo Valente. O Banco Itaú, por
exemplo, é o patrocinador do jornal Estado
de S.Paulo em sua versão para iPad, desde o
lançamento do produto nos EUA.
Para Valente, o iPad vai atingir muita gente no Brasil, e terá a seu lado os esforços das
operadoras, interessadas em viabilizar a
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"Não vejo muitos limites no iPad. É
o primeiro dispositivo de tela grande
realmente móvel e wireless. Permite
uma experiência incrível"
- Luciano de Almeida, diretor de planejamento da AG2
compra dos aparelhos, barateando seu preço, o que geraria receita com tráfego de dados no iPad 3G.
"O produto vai crescer prioritariamente
entre os designers, os trend setters, os Apple Lovers, os Mac Lovers", ele enumera.
"E t a m b é m entre pessoas que buscam interação. Aos poucos, essa interatividade que
o iPad propõe vai ser parte normal da vida.
E vai ter espaço para tudo, inclusive para os
concorrentes e para evoluções do iPad que
estão sendo construídas agora, em alguma
garagem de San Francisco."
VEÍCULOS SE RENDEM AO IPAD
Ele usa internet desde 1989. Trabalha com a
web desde 1995. E não se lembra de ter ficado tão fascinado com uma peça de tecnologia
como ficou há alguns meses, com o iPad.
Nunca antes, em todo esse tempo?
"Talvez na primeira vez que usei um computador para trabalhar, ou a primeira vez

que acessei a internet. Talvez", diz Pedro
Doria, editor-chefe de conteúdos digitais do
Grupo Estado.
O jornal está em sua segunda versão para
iPad, e produz agora a 3.0. Por enquanto, o
aplicativo é gratuito. "Estamos investindo
pesado no iPad, desde o seu lançamento",
conta Doria. "Acreditamos nos tablets, e a
Apple costuma fazer bem o que se dedica a
fazer bem. Desconfiamos que o iPad faria o
que o Kindle prometeu, mas não cumpriu."
Para ele, "o iPad ameaça o jornal e a revista de uma forma que web no computador
e smartphone nunca ameaçaram". "É um
aparelho para consumo de mídia, que você
pega e senta com calma para ler, leva para a
cama, leva para a mesa e toma café da manhã. Celular você acessa apressado, como
um passatempo, pra dar uma olhadinha no
que está acontecendo. No computador, a sua
postura é tensa, de fazer coisas, e não de receber coisas. É diferente de você estar sen-

"Tivemos oito mil downloads
em dois meses, e o aplicativo foi
muito comentado, repercutiu.
Surpreendeu-nos" - Gilberto Corazza,
diretor de mercado anunciante da Editora Globo
tado na poltrona ou tomar café da m a n h ã . O
iPad é o primeiro aparelho digital que puxa
a introspecção."
O toque ajuda, Doria continua, e traz um
quê intimista. "Ver fotos de família num iPad
não é muito diferente de ver um álbum de fotos. Pegar um livro infantil que abre inteiro
num iPad encanta uma criança como um l i vro que abre inteiro encanta."
A Editora Globo t a m b é m já está no iPad,
com seu carro-chefe, a Época. "Foi um sucesso, foi a primeira revista brasileira a
fincar sua bandeira nessa nova plataforma. Tivemos oito m i l downloads em dois
meses, e o aplicativo foi muito comentado, repercutiu. Surpreendeu-nos, porque
n i n g u é m sabe ao certo quantos iPads já
existem no Brasil, já que a comercialização aqui é clandestina ou comprada fora
do País", diz Gilberto Corazza, diretor de
mercado anunciante da editora.
A versão para iPad da Época, com conteúdo
gratuito (por enquanto), foi bem recebida
pelo mercado publicitário, ele conta, a exemplo do que tem acontecido nos EUA. O primeiro patrocinador foi o Itaú, e dois novos
entraram em julho. "Estamos agora fazendo
a versão 2.0, investindo muito em vídeos e fo-

tos estouradas, abertas. Todo
mundo ainda está aprendendo como monetizar com
os tablets, mas será possível
comprar a edição da semana
para iPad. Talvez a gente comercialize t a m b é m apenas
parte do conteúdo."
Época Negócios será o
segundo título da Globo a
chegar ao iPad, mas a tendência, segundo Corazza, é
que todas as 16 marcas estejam disponíveis para tablets. Ele não vê a categoria,
entretanto, mudando o jogo.
"Quantos iPads teremos no
Brasil? Cem m i l , 200 mil? Vai ser para a
classe A / B , e eu não vejo queda da nossa
audiência na web com a sua chegada. Não
vejo o tablet como um risco, e sim como
uma oportunidade. Nós queremos estar
em diversas plataformas: o aplicativo da

"Acreditamos nos
tablets. Estamos
investindo pesado
no iPad, desde o seu
lançamento"
- Pedro Doria, editor-chefe de
conteúdos digitais do Grupo Estado
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Época para iPhone teve 11 m i l downloads
em 15 dias."
Até o final do ano, a Editora Abril colocará no mercado o projeto que está tocando
para iPad. "É uma oportunidade que a mídia impressa está tendo, uma nova plataforma para complementar assinatura e lucro.
O iPad simboliza a transposição para os
tablets em geral e a tendência de consumir
conteúdo de uma forma nova, que vai ser
cristalizada num futuro próximo", diz Sandra Gimenez, diretora de Negócios e Projetos Mobile da Abril Digital.
O device é para nicho, e vai ser para nicho,
ela analisa. "Não acredito que o público de
iPad vá passar o público de iPhone por aqui.
De qualquer jeito, o iPhone chegou em 2007
e, depois dele, a navegação no celular explodiu. Hoje, você já vê a HP fazendo tablet..."
Para acompanhar as mudanças editoriais,
a publicidade também terá de se reinventar,
diz Sandra. "O tablet traz interatividade e movimento para um mundo que antes era
estático. O mundo não vai mais ser
o dos banners. Com o iPad, você
precisa usar 3D, iPix."

Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 21, p. 20-29, ago. 2010.

