
'WSJ': novo iPad já está em produção 
 
Enquanto futuro tablet da Apple não chega, HP e Dell apresentam seus novos  
 
Crescem dia a dia os rumores sobre a nova versão do iPad, o tablet da Apple que já vendeu 
oito milhões de unidades em todo o mundo e abriu um novo filão para as empresas de mídia e 
de tecnologia. Segundo informou ontem o jornal "Wall Street Journal", o futuro iPad já está 
sendo produzido e deverá ir para o mercado neste trimestre. 
 
De acordo com fontes do jornal, o novo iPad será mais fino e leve que o primeiro modelo e 
terá um processador gráfico mais potente que o atual. Além disso, a máquina deverá ter pelo 
menos uma câmera na parte frontal para videoconferência, além de mais memória. 
 
Já segundo o site Patently Apple, a empresa também está patenteando uma caneta do tipo 
Stylus, que facilitaria o uso do iPad. Seria um recurso surpreendente, pois Steve Jobs sempre 
foi contra o uso de acessórios desse tipo no tablet ou no iPhone. 
 
A Apple, contudo, não comentou qualquer informação mas o "Wall Street Journal" não costuma 
errar muito. 
 
TouchPad terá modelos de 13GB e de 16GB 
 
Enquanto o novo iPad não chega às lojas, as concorrentes tentam recuperar o espaço no 
mercado. A HP, por exemplo, apresentou ontem, em São Francisco, seu TouchPad. O tablet 
tem tela de 9,7 polegadas, 1,3 centímetro de espessura, Bluetooh, WiFi, e é movido a um 
processador Snapdragon, da Qualcomm, com 1,2GHz. 
 
O TouchPad estará disponível nos EUA em meados deste ano na versão WiFi, enquanto a 
versão 3G chegará no segundo semestre (também lá fora). A empresa não informou nem 
quanto ele custará, nem se tem previsão de chegar ao Brasil por vias legais. 
 
Segundo a HP, haverá modelos com capacidade para 16GB ou 32GB de armazenamento. O 
TouchPad tem webcam com 1,3 megapixel, tela com resolução de 1024 por 768, e suporta 
vídeo chamadas, além de vir com alto-falantes estéreo. O gadget pesa 750 gramas (cem 
gramas menos que o iPad) e suporta impressão sem fio. 
 
O TouchPad já tem acessórios prontos para ele um teclado sem fio, e um suporte para apoiá-lo 
na posição horizontal. Juntos, os dois fazem o tablet parecer um net-book estiloso. 
 
Além da HP, a Dell, um dos maiores fabricantes de PCs do mundo, também se prepara para 
entrar na briga com o tablet de Steve Jobs. A empresa anunciou, também em São Francisco, 
que vai apresentar ao mercado um tablet de dez polegadas, rodando Windows 7, voltado para 
o público corporativo, e outro tablet do mesmo tamanho com o sistema operacional Android, 
do Google, além de um tablet conversível em laptop. Não informou muito mais que isso. 
 
'J&Cia': jornal brasileiro para iPad, só após carnaval 
 
Aqui no Brasil, a novidade a respeito do mundo dos tablets ficou a cargo do informativo 
"Jornalistas & Cia", dando conta de que está sendo estruturada a equipe do primeiro jornal 
brasileiro feito exclusivamente para iPads, smartphones e gadgets afins. 
 
Segundo o "J&Cia", o lançamento do jornal eletrônico cujo nome está sendo mantido em sigilo 
acontecerá logo após o carnaval, ou seja, março. A publicação terá duas edições diárias (às 6h 
e às 20h) e sua sede será em São Paulo. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 fev. 2011, Economia, p. 26. 


