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LG trará tablet para o Brasil ainda este ano

Negócios

✽

Análise: Ethevado Siqueira

A s previsões são assustadoras. A ex-
plosão da demanda de banda larga
poderá levar o mundo a um terrível
apagão digital. O iPad apenas pu-

xou a fila e despertou o gosto por esse tipo de
produto. Hoje, um ano após seu lançamento,
já há no mercado mais de uma centena de
modelos de tablets dos diversos fabricantes.

O tablet poderá transformar-se na nova
paixão de milhões de usuários nos próximos
cinco anos. Em 2015, entrarão no mercado
mais de 250 milhões desses dispositivos, se-
gundo estudos da Cisco e da consultoria S1
Capital Partners. Para 2020, a previsão é de
que o número desses dispositivos – tablets e
e-readers – esteja próximo de 4 bilhões.

Esse é o desafio que a maioria dos países
terá que enfrentar daqui para o futuro, com a
difusão acelerada desses produtos – simila-
res ou não ao iPad. Sua utilização maciça au-
mentará de forma quase incontrolável o aces-
so a conteúdos de vídeo móvel e, por conse-
quência, da demanda por banda larga.

Esse é o maior risco para governos, regula-
dores e para as próprias operadoras. Para en-
frentá-lo, o mundo terá que fazer investimen-
tos brutais em redes sem fio, de banda larga.
Não se trata de apoio ao entretenimento,
pois o uso predominante será profissional ou
para o comércio eletrônico.

Aliás, o mundo já vive essa explosão do trá-
fego de dados móveis. O crescimento desse
tráfego foi de 159% de 2009 para 2010. A previ-
são para 2015 é de um aumento do tráfego de
comunicação de dados móveis de 26 vezes
em relação a 2010.

Haja banda larga.

Começaram na terça-feira os rumores de que Steve
Jobs apresentaria o iPad 2. Ontem, a história se con-
firmou. Mais magro, mas cheio de disposição, o funda-
dor da Apple desmentiu os tabloides, que chegaram
a noticiar que ele estaria em estado terminal.

Steve Jobs
lança o
iPad 2

Os tabloides
estavam errados

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O carismático fundador da
Apple, Steve Jobs, deixou de la-
do por um dia a sua licença mé-
dica e reapareceu ontem na
Califórnia para lançar a segun-
da versão do iPad. O tablet
tem velocidade duas vezes
maior do que a versão ante-
rior, perdeu um terço da espes-
sura e também será vendido
na cor branca. Tudo sem alte-
ração no preço e no tempo de
duração da bateria.

Conseguindo a atenção da mí-
dia, que deixou um pouco de la-
do a cobertura da Líbia para
acompanhar o lançamento do
iPad 2, que é nova denominação
do tablet, a Apple busca manter a
liderança em um mercado em
que reinava absoluta no ano pas-
sado. A partir deste ano, ganhou
concorrentes de peso como o Ga-
laxy Tab (Samsung), o HP Slate e
o Motorola Mobility Xoom,
além da RIM (fabricante co
BlackBerry), entre outros. Mas a
tarefa será difícil para os rivais.
Já foram vendidos 15 milhões de
iPads e a Apple domina 85% do
setor.

“Trabalhamos muito neste
produto e eu queria estar presen-
te hoje”, afirmou Jobs, vestindo
a sua tradicional camisa de gola
alta preta com calça jeans. Ape-
sar de mais magro em relação à
sua última aparição, demons-
trou disposição. No início deste
ano, o fundador da Apple pediu
licença do cargo de presidente
por tempo indeterminado para
tratar da saúde.

Segundo Jobs, o iPad 2 “é mui-
to fino. E vem em branco e preto.
E as duas cores estarão disponí-
veis a partir do primeiro dia”. O
aparelho começará a ser vendi-
do já no dia 11 de março nos Esta-
dos Unidos. Através da internet,
a compra poderá ser feita desde
a manhã deste dia. Nas lojas espa-
lhadas pelos EUA, estarão dispo-
níveis a partir das 17h, quando os
primeiros clientes da Apple po-
derão experimentar o novo iPad.
Os preços não subirão. Serão
mantidos entre US$ 499 e US$
829. Duas semanas mais tarde,
passará a ser vendido em outros
países. Não há previsão da chega-
da do produto ao Brasil.

Logo depois do anúncio nos
EUA, a Apple reduziu o preço do
produto nas sua loja online no
Brasil. Antes da mudança, os pre-
ços do iPad nas cidades brasilei-

ras variava entre R$ 1.649 (16
GB) a R$ 2.599 (64 GB com 3G).

Mudanças. Além de ficar mais
fino (a espessura será ainda me-
nor do que a do iPhone 4), o novo
iPad será 15% mais leve. A veloci-
dade aumentou graças ao chip
A5. Segundo a empresa, tudo se-
rá mais rápido, até mesmo bai-
xar novos aplicativos. Uma das
principais novidades, seguindo
a tendência do iPhone 4, será a
existência de duas câmeras de fo-
to e vídeo: uma na frente e outra
na parte de trás do iPad 2.

A primeira, frontal, será para a
pessoa bater papo em aplicati-
vos como o Skype. A outra, para
fazer filmes. Inclusive, de acor-
do com Steve Jobs, será possível
editar filmes no iPad 2 através do
iMovie, já existente nos compu-
tadores Mac. O mesmo se aplica
à música com o Garage Band.

O novo tablet da Apple tam-
bém poderá ser conectado à TV
para assistir filmes baixados no
iTunes, como se fosse uma
Apple TV. Também será possí-
vel imprimir conteúdo do iPad.
“Está claro que 2011 será o ano
do iPad 2”, disse Jobs. “Isso não é
um brinquedo. Dá para usá-lo pa-
ra trabalhar”, afirmou o funda-
dor da Apple.

Para completar, uma nova ver-
são da plataforma iOS será lança-
da no mesmo dia que o iPad 2. A
Apple faz questão de usar a sua
própria plataforma de celulares,
competindo com o Android, da
Google.

A Barclays Capital prevê que a
Apple venderá cerca de 33,7 mi-
lhões de iPads neste ano, mais
do que o dobro de 2010. Para o
ano que vem, o crescimento de-
ve ser para 42,1 milhões. Apesar
desses números, Jobs criticou o
Galaxy Tab no lançamento do
iPad 2 ontem.

No passado, o fundador da
Apple também bateu de frente
com concorrentes do iPhone. O
iPad 2, nos EUA, poderá ser utili-
zado em 3G pelos usuários da
AT&T e a Verizon.

Depois do anúncio, especialis-
tas comentavam não apenas o
iPad 2, como também o retorno
de Steve Jobs. Apesar de ter saí-
do do dia a dia da empresa, ele
continua sendo o símbolo da
Apple. A administração atual-
mente está nas mãos de Tim
Cook, que tem sido elogiado por
analistas da área de tecnologia,
apesar de não desfrutar do mes-
mo carisma.

Apenas jornalistas presentes
ao lançamento na Califórnia pu-
deram testar o iPad 2 e ainda as-
sim por pouco tempo. Greg Kum-
parak, autor do blog Crunch
Gear, da AOL, foi um deles. De-
pois de elogiar a sensação de
usar o aparelho, questionou em
sua resenha: “Nós realmente pre-
cisamos do iPad 2? Você sabe a
resposta. Mas, se você tiver o
iPad 1, eu recomendaria perma-
necer com ele até lançarem o
iPad 3”. Seu conselho será difícil
de ser seguido.

STEVE JOBS
PRESIDENTE DA APPLE
“Trabalhamos muito neste
produto e eu queria estar
presente hoje.”

“Está claro que 2011 será o ano
do iPad 2.”

“Isso não é um brinquedo. Dá
para usá-lo para trabalhar.”

Haja banda larga
para tantos tablets

Alexandre Mello

A LG apresentou ontem a linha
de produtos que deve chegar ao
País este ano. Segundo o geren-
te geral de marketing, Humber-
to de Biase, serão 600 modelos,
ante 120 lançados em 2010. Os
destaques são o tablet Optimus
Pad, o smartphone Optimus 3D
e a TV Cinema 3D, que não re-
quer óculos com carregador.

O gerente de Mobile Commu-
nications da LG, Rodrigo Ayres,
não especificou se o tablet, equi-
pado com uma câmera 3D, terá
duas versões (com 3G e Wi-Fi e
outra só Wi-fi) como ocorre
com o iPad, mas disse que nego-
ciações estão sendo feitas com
diferentes mercados, de opera-
doras a varejistas.

Para Ayres, há espaço tanto pa-
ra o tablet como para netbooks.

O modelo terá tela de 8,9 polega-
das. “Por ser widescreen, acredi-
tamos que tem mais usabilidade
que uma polegada a mais”.

A LG anunciou também três
modelos da linha Cinema 3D: de
32, 42 e 47 polegadas. O lança-
mento está previsto para maio e
não há preço definido. O diferen-
cial é a tecnologia FPR (Film Pat-
terned Retarder), que elimina
uso dos óculos com recarrega-

dor. O televisor realiza antecipa-
damente o sincronismo das ima-
gens do lado direito e esquerdo.
Com isso, os óculos necessitam
só de filtros, iguais aos forneci-
dos no cinema.

Nas TVs convencionais, a ima-
gem 3D era enviada e o sincronis-
mo realizado depois, pelas telas
de cristal líquido nas lentes dos
óculos (que abrem e fecham dos
dois lados) para criar a mesma

sensação. Por exigir essa ação,
era necessária uma bateria.

As vantagens da nova tecnolo-
gia foram elencadas pelo profes-
sor da Escola Politécnica da
USP, Marcelo Zuffo: “A tecnolo-
gia FPR elimina as imagens cinti-
lantes, que davam dor de cabeça
em algumas pessoas; aumentam
brilho e cor, já que não é mais
necessário passar por óculos
com cristal líquido; geram mais
conforto; eliminam os fantas-
mas ou borrões ao fundo; e tra-
zem mais velocidade, chegando

a 240 quadros por segundo, bem
próximo ao limite de percepção
humana, que é de 300 quadros”.

Destaque entre os smartpho-
nes, o Optimus 3D é o primeiro
smartphone com imagem Full
HD 3D, outro produto ainda
sem preço definido.

KIMIHIRO HOSHINO/AFP

Tablet da Apple ganha segunda câmera
e mais velocidade, pelo mesmo preço

● Entusiasmo
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B14.




