


dezembro de 2010 - o que represen-
ta uma participação de mais de 90% 
no recente mercado dos tablets em 
termos de receita. Jobs aproveitou 
para ironizar as principais concor-
rentes, como a Samsung, que lançou 
o Galaxy Tab no ano passado e o 
Tab 10 polegadas neste ano. Em re-
lação aos aplicativos, outro item em 
que a Apple leva grande vantagem, 
afirmou: "Temos 65 mil aplicati-
vos desenvolvidos especificamen-
te para iPad". Logo depois, exibiu o 
slide com o logotipo acinzentado do 
Android, o sistema rival do Google, 
mostrando que há apenas 100 pro-
gramas dedicados a sua mais nova 
versão, chamada Honeycomb. 

Jobs tem motivos para se 
orgulhar. O lançamento do iPad 
2 inaugura a segunda geração dos 
computadores do tipo tablet. Al-
guns concorrentes se adiantaram 
e exibiram sua nova geração de ta-
blets na Mobile World Congress, fei-
ra de mobilidade que aconteceu em 
Barcelona no início de fevereiro. É o 
caso do novo Samsung Galaxy Tab, 
tela de 10,1 polegadas e uma câmera 
traseira capaz de gravar vídeos em 
1.080 pixels. Outros que aparecem 
como possíveis concorrentes são o 
Motorola Xoom e o LG Optimus 
Tab. O tablet da LG grava e exibe 
vídeos em 3-D sem necessidade de 
óculos especiais. Todos rodam com 
o Honeycomb (o Android 3.0), que 
abre os programas em janelas, como 
num micro. A HP lançou o Touch 
Pad, seu primeiro tablet com o siste-
ma WebOs, que permite alternar os 
programas como cartas no baralho. 
E a canadense RIM aposta no Black-
Berry Playbook, com um sistema de 
segurança de dados que agrada aos 
executivos. 

Com tantas novas opções no mer-
cado, o que leva Jobs a ter tanta cer-
teza de que 2011 "é o ano do iPad 2", 
e não das "cópias"? A melhor respos-
ta está no preço. O iPad 2 mais sim-
ples, com 16 GB e conexão Wi-Fi, 
custará US$ 500, o mesmo valor do 
iPad anterior - que agora já é vendi-
do a US$ 400. A versão mais avan-
çada, com 64 GB de memória e co-
nexão 3G e Wi-Fi, custará US$ 830. 
O preço do Motorola Xoom, que 

chegou há duas semanas nos Esta-
dos Unidos, é de US$ 600, US$ 100 
a mais que um iPad 2 de capacida-
de comparável - isso porque a Mo-
torola ajustou para baixo um preço 
inicial calculado em US$ 799. Os 
tablets da Samsung e da LG foram 
anunciados na Europa pelo dobro 
do preço do iPad nos EUA. Mesmo 
que custem mais barato no mercado 
americano, não chegarão ao pata-
mar de preços praticado pela Apple. 

Outra vantagem da Apple é o sis-
tema que roda no iPad. Uma evolu-
ção do software do iPhone, ele hoje 
é a plataforma preferencial para os 
desenvolvedores de programas e 
conteúdo. São eles que dão graça e 
utilidade a um produto que, de ou-
tra forma, não passa de uma tabu-
leta de vidro e metal. Produtores de 
jogos, programas de redes sociais, 
bancos, lojas e editores de jornais e 
revistas (como ÉPOCA) estão pre-
parando produtos pensando no 
novo iPad. Esses produtores já ga-
nharam US$ 2 bilhões da Apple 
pela venda de seus programas e 
conteúdos na loja dos iPads, iPods e 
iPhones. Eles formam um ambiente 
em que várias empresas trabalham 
e lucram juntas, uma espécie de 
ecossistema. Quanto mais rico for o 
ecossistema da Apple, menos von-
tade essas empresas terão de criar 
produtos para sistemas que rodam 
em outros tablets. E menos atraen-
tes esses outros tablets serão para 
o consumidor. Foi essa a vantagem 
natural que a Apple conquistou por 
ter inaugurado o mercado de ta-
blets. E é por isso que os analistas 
acreditam que ela manterá confor-
tavelmente a liderança e venderá, no 
mínimo, 45 milhões de iPads 2. 

Mas há a contrapartida. Há tem-
pos a Apple não fazia um lança-
mento de um novo produto com 
tão pouca novidade do ponto de 
vista técnico. Ele é melhor, mas, 
como diz o jargão do mercado, não 
"ergue o sarrafo para uma altura 
maior". Se for sua primeira compra, 
vale a pena. Se você já tiver um iPad, 
talvez seja o caso de esperar o pró-
ximo modelo, previsto para daqui 
a um ano. Até lá, novos aparelhos 
com preços menores ou com recur-
sos mais avançados poderão surgir. 
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