
DETALHES

“Um fracasso terrível” para o
blog Orange County Web De-
sign. “Céus, quanta indiferença
ele inspira”, tripudiou oGizmo-
do. Seja qual for o objeto destas
opiniões, deve ser mesmo uma
bomba. O que poderia ser? Ele
mesmo,oiPad.Poupemososcrí-
ticos. Eles tinham razão, ao me-
nosdopontodevista racional.O
iPad não satisfazia a nenhuma
necessidade óbvia. Para quem já
tinhaumtelefonecomtelasensí-
velao toqueeumlaptop,nãoha-
viamotivo para ter um iPad, que
parecia ser apenas uma versão
grandona do iPod Touch.
Mas, ao que parece, ele apela

mais à emoção do que à razão.
Depoisdetê-lonasmãos,ousuá-
rio é apanhado pelo fascínio de
manipular objetos na tela por
meio do toque. A Apple vendeu
15milhõesdeles emnovemeses.
Agora, desde o dia 11 deste

mês, está à venda o iPad 2, pelo
mesmo preço do modelo origi-
nal (de US$ 500, comWi-Fi e 16
Gb, aUS$ 830, comWi-Fi e 3G e
64Gb). E para aqueles que viam
no iPad 1 um lapso intelectual/
emocional, esperem até por os
olhos na nova versão.
Na prática, a Apple não fez

muito: reduziu a espessura do
iPad em um terço, diminuiu seu
pesoem15%edobrouavelocida-
dedeprocessamento.Nãoháre-
cursosnovosalémdeduascâme-
ras e um giroscópio. Mas, meus
amigos,voucontar:essaspeque-
nasmelhoriasmudamtudo.Não
se trata de um laptop ou de uma
TV, cuja espessura não é notada
durante o uso. Isso é um tablet.
Quaseinvariavelmente,nósose-
guramos.Finoelevesãocaracte-
rísticas muito importantes para
oconfortoeadelíciadaexperiên-
cia. E omesmopode ser dito das
bordas arredondadas, ausentes
no primeiro iPad.
OiPad2tem0,86cmdeespes-

sura. Perto dele, o Motorola
Xoom – o melhor concorrente
daplataformaAndroid até agora
– parece obeso. Mesmo assim,
ele aguenta 10 horas de uso por
carga da bateria. Alguns de seus
novos recursos do iPad são ma-
neiras de alcançar a concorrên-
cia.Háuma câmera na parte tra-
seira(semflash) capazdegravar
vídeos em alta definição. Aque-
lesquenuncausaramotabletco-
mouma câmera terão uma agra-
dável surpresa: a tela inteira ser-
ve como visor. É comousar uma
ampliaçãode 20cmx25 cmpara
compor a cena.Mas há umdeta-
lhe frustrante: as imagens still
têm resolução baixa (0,7MP).
Há tambémumanova câmera

frontal de baixa resolução, útil
para chamadas de vídeo, como
aquelas feitas no iPhone 4,
Touch, iPad 2 e Mac equipados
como software FaceTime.

Capa. Normalmente, dedicar o
espaço de uma resenha tecnoló-
gica à capa de proteção da tela
pode ser um indício de que o co-
lunista ficou semassunto.Mas a
nova capa da Apple é um símbo-
lo perfeito do seu apreço pelos
truques da alta tecnologia. A ca-
pa é afixada ao ser encaixada so-
brea telado iPadcomoquemfaz
uma cama. Comum satisfatório
clique, ímãs ocultos prendem o
objeto com firmeza ao iPad.
“Mas, pai, devemosmanter os

ímãs longedos aparelhoseletrô-
nicos!”, interveiomeu filho de 6
anos,“Eusei”,respondi.“Mases-
tamosfalandodaApple.”Emos-
trei a ele como o iPad é ativado
automaticamente quando abri-
mos a tampa. Ao fechá-la, o apa-

relho volta aomodo de espera.
Oobjetivodacapa(US$40pe-

la versão em poliuretano, ou
US$ 70 pela versão em couro)
não é proteger a tela, cujo vidro
reforçadodispensacuidadosadi-
cionais. Ela serve para acrescen-
tar um toque de estilo, para aju-
dar na limpeza (a Apple diz que
as microfibras dela afastam o
pó)eparasustentaroiPad:inteli-
gentesdobradiçasnospainéisrí-
gidos da capa sustentam o iPad
emduasposiçõesdiferentes, pa-
raver filmesouparausaro tecla-
do na tela com asmãos livres.
Há tambémum giroscópio no

iPad, assim como no iPhone 4.
Só reparamos nele ao jogar ga-
mesqueexploremorecurso, co-

mo Nova 2, jogo de tiro, em que
vocêolhaparatrásnocenário3D
aomover o iPad para o lados.

Concorrentes. Imagino que os
próximos meses tragam
uma avalanche de ta-
bletspara fazer fren-
te ao iPad. E eles
oferecerão alguns
recursos seduto-
res. Num tablet
comoAndroid,po-
de-sefalarparainse-
rir texto em qualquer
caixa que aceite digita-
ção. E há um excelente aplicati-
vo de orientação geográfica que
acompanhaosmovimentos cur-
va a curva – uma tela de 25 cm

transformaoGPSnumanovaex-
periência. É como ser guiado a
seu destino por um filme.
Além disso, os novos tablets

com Android exibirão vídeos e
animações em Flash, coisa

queApple eAdobe dizem
que nunca será possí-
vel no iPad (nem no
iPhone).RodarFlash
num tablet pode ser
decepcionanteecon-
sumir muita bateria,
mas costuma ser me-

lhor do que nada.
Milhares de sites ainda

dependem do Flash, e o iPad, o
iPhoneeoiPodTouchnãoconse-
guemexibi-los.
Mas sabem de uma coisa? O

iPad continuará dominando o
mercado, pois é melhor em to-
dos os critérios mais importan-
tes: espessura, peso, integração,
beleza e aplicativos.
Ah, sim, os aplicativos: há 65

mildelesdisponíveisparao iPad
(alémdos 290mil para o iPhone
querodamnumaresoluçãoredu-
zidano iPad.)Mas o kit de ferra-
mentasdeprogramaçãodoGoo-
gle para os tablets acaba de ser
lançado, e por isso há poucos
aplicativos para telas maiores
como sistemaAndroid.
O grande trunfo, ao que pare-

ce,estánopreço.AAppleestáno
augede sua forma–eno coman-
do da indústria. A regra diz que
paga-semaispara ter a elegância

dos produtos da Apple.
Mas o que impressiona neste

caso é que o iPad 2 émais barato
doque os concorrentes Android
mais diretos, como o Xoom e o
SamsungGalaxyTab.Estarevira-
volta deve estar relacionada a
grande influência da Apple en-
quantocompradora–quando se
faz uma encomenda de 5 mi-
lhõesdeunidadesdeumcompo-
nente, em geral é possível con-
vencer o vendedor a propor um
preçomais atraente.
Mas o detalhe do preço pode

ser sedutor. Significa que, pela
primeira vez, o coração poderá
ignorar as orientações práticas
enviadas pelo cérebro.
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● Emvezde
reinventaroiPad,
Applemelhora
ascaracterísticas
deseutablet

David Pogue
The New York Times
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Para quem via no
iPad 1 um lapso

intelecto/emoção,
espere até por a

mão na nova
versão
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