
m janeiro de 2010, ficamos todos 
embasbacados com o lançamento 
do iPad. Apesar dos comentários 

jocosos na época do anúncio ("é um iPho-
ne gigante que não faz ligações", "quem 
vai querer algo assim", "não sei para que 
serve" etc), em menos de 10 meses ele 
provou ser o gadget de maior sucesso de 

vendas na história do século 21. Mais de 
15 milhões de unidades comercializadas 
depois, mais uma vez, os fabricantes tra
dicionais de aparelhos eletrônicos (Sony, 
Samsung, HP, entre outros) tiveram de 
correr atrás para tentar criar uma tablet 
que pudesse competir com o iPad. Em 
janeiro de 2011, durante a CES e depois 

em Barcelona, quando aconteceu o 
Mobile World Congress 2011, algumas 
opções começaram a aparecer (veja a 
matéria sobre os concorrentes da Apple 
na página 20). 

E aí, Steve Jobs sobe ao palco do Yerba 
Buena, em São Francisco, e muda a regra 
do jogo. De novo. 

Por Sérgio Miranda 



O iPad 2, apresentado por Jobs em 
pessoa ("Trabalhamos muito nesse 
projeto. Eu precisava estar presente 
nesse momento", disse ao público que o 
ovacionava na abertura do evento que 
aconteceu no dia 2 de março), é diferente 
de seu antecessor; ao mesmo tempo, traz 
os mesmos conceitos que o tornaram 
revolucionário no ano passado. Leve, fino 
e com um processador poderoso, uma 
tela brilhante de quase 10 polegadas e um 
sistema operacional refinado, simples e 
intuitivo. E, melhor de tudo, não será pre
ciso esperar mais de três meses para ele 
chegar às lojas (pelo menos, nos Estados 
Unidos e alguns outros países). A partir 
do dia 11 de março, a nova tablet da Apple 
estará nas prateleiras. 

Será que o iPad 2 vai vender como o 
original? Não. Vai ser muito melhor. 

Mais fino, mais leve... 
Vamos começar com as diferenças entre 
os dois modelos. A primeira é que agora ele 
será vendido em duas cores, branco e preto. 
"Desde o primeiro dia", garantiu Steve Jobs, 
conseguindo arrancar risadas dos jornalis
tas presentes. O iPad 2 é 33% mais fino que 
a primeira versão da tablet, o que é espanto
so. Já o peso não difere tanto assim, apenas 
100g de diferença (de 680g passou para 
580g). Mesmo assim, toda redução de peso 
é bem-vinda, já que seguramos o iPad muito 
mais tempo que o iPhone ou um MacBook, 
por exemplo. Aliás, a nova tablet é mais fina 

que o próprio smartphone da Apple (8,8 
mm, contra 9,3 mm do iPhone 4). 

Muito se especulou sobre como seria 
a tela do novo iPad. Algumas centrais de 
boato chegaram a afirmar que ela seria 
Retina, como as do iPhone e iPod touch, 
conseguindo resoluções maiores que os 
1024x768 do projeto original. Ao que tudo 
indica, essa mudança fica para o iPad 3. 
O modelo apresentado ontem continua 
com a mesma resolução, mas consegue dar 
saída em vídeos em full-HD (1080p), en
quanto o modelo atual tem saída de 720p. 

Mais rápido... 
Uma novidade que não foi muito comentada 
antes do lançamento foi o processador do 
iPad 2. A Apple conseguiu manter em rela
tivo segredo a existência de um novo chip, o 
A5, que tem dois núcleos (dual core) rodando 
a 1 GHz de velocidade. Se a concorrência 
estava se vangloriando de serem as primeiras 
a apresentarem tablets (ou slate computers, 
como preferem chamar) com processadores 
mais rápidos que o A4 do iPad original, essa 
vantagem acaba de cair por terra. 

Segundo a Apple, a velocidade do novo 
iPad é o dobro da do modelo anterior e os 
gráficos são nove vezes melhores. Ainda 
não pudemos testar essas funcionalida
des, mas pelo que vimos na apresentação 
para a imprensa, ele é realmente mais 
rápido que seu antecessor. 

Em mais uma coisa os dois iPads são 
iguais: a duração da bateria. Segundo a 

Apple, poderemos usar a nova tablet por 
até 10 horas sem ter de ficar procurando 
insanamente por uma tomada. OK, não 
é um avanço, afinal, isso o iPad original 
também faz. Mas como o processador A5 é 
muito mais poderoso que o antigo A4, po
demos dizer que o fato de ele não consumir 
mais energia é algo significativo. 

Magnético 
Por essa, pouca gente esperava: o iPad 
2 é mais atraente que qualquer outro 
dispositivo iOS. Não só por sua beleza, mas 
porque nas bordas do aparelho foram colo
cados pequenos ímãs. Para quê? A resposta 
é interessante: querendo evitar que o novo 
iPad ficasse mais "rechonchudo" por causa 
das capas de proteção, a Apple criou a 
Smart Case, que se fixa ao iPad justamente 
por essas bordas magnetizadas. 

Difícil explicar como ela funciona. 
Convidamos todos os leitores a acessarem 
o site da Apple (www.apple.com) e ver com 
seus próprios olhos. Pequenos ganchos 
nas laterais ficam presos à tablet, enquan
to a tampa, que é revestida com um pano 
de microfibra, ajusta-se à tela do aparelho. 
Ao "fechar", o iPad entra em modo repou
so. Puxou um pouquinho, o iPad volta à 
vida. Ela é dobrável e pode ser transforma
da em um pedestal para ver vídeo ou para 
digitar, em uma posição reclinada. E ainda 
por cima, vem em várias cores (10 no 
total). O modelo de plástico custará US$ 
39 e o de couro, US$ 69. 

http://www.apple.com


Na tela grande 
Assistir a vídeos ou jogar no iPad é muito 
tranquilo, afinal, a tela de 9,7 polegadas 
é perfeita para todas as funções que usa
mos na tablet da Apple. Mas e se bater 
aquela vontade de usar uma tela maior? 
Com o iPad original rodando o iOS 4.2 é 
possível usar o Apple TV e jogar os víde
os, músicas e fotos em seu televisor. Só 
que isso não é o ideal, principalmente em 
países que não vendem oficialmente o 
pequeno Apple TV (Brasil, por exemplo). 

Por isso, a Apple resolveu criar um aces
sório muito prático, um adaptador HDMI 
para iPad. Conecte-o à tablet e, com um 
cabo HDMI comum, você poderá ver a tela 
do iPad espelhada na TV. É isso mesmo: não 
só vídeos, música e fotos. Tudo que apare
cer na tela da tablet será visto no televisor. 
Já imaginou jogar Angry Birds HD ou fazer 
uma apresentação do Keynote assim? Vai 
ser sensacional. E o melhor: o adaptador 
tem uma porta de 30 pinos, que permite 
carregar o dispositivo ao mesmo tempo. E é 
compatível com o iPad original. 

Câmeras! 
A primeira novidade já tinha sido há 
tempos anunciada. O iPad 2 tem duas 

câmeras, uma na frente, com resolução 
VGA, para FaceTime (videochamada, 
no jargão das operadoras brasileiras) e 
outra atrás, apenas para vídeo. A Apple 
não divulga oficialmente a resolução da 
câmera traseira, embora afirme que ela 
grava filmes em alta definição (seme
lhante ao iPod nano de 5a geração), mas 
com zoom digital de 5 X. 

Com elas, a Apple trouxe dois novos 
aplicativos oficiais para o iPad, os óbvios 
FaceTime e iMovie. O primeiro é idêntico 
ao do iPhone 4, permitindo trocar de cena 
com as duas câmeras. É a videoconferên
cia como sempre deveria ter sido. Donos 
de iPad 2 poderão conversar, via Wi-F i , 
com pessoas usando o iPhone 4 e Macs 
com o aplicativo FaceTime instalado. 

Mesmo sendo bem maior que o iPhone, 
a sensação é que fazer vídeos caseiros com 
o iPad será tranquilo. E editá-los, então, 
mais fácil ainda com o iMovie. O programa 
foi redesenhado para o iPad, tornando-se 
muito mais parecido com aversão Mac 
do que com a de iPhone, com a qual não é 
muito fácil de se trabalhar, em virtude da 
tela menor. O iMovie para iPad (que é o 
mesmo para o smartphone, um programa 
binário) permite editar apenas os filmes 

feitos com a câmera da tablet, por isso, não 
é compatível com o iPad original. 

O modo de usar é bem parecido com o do 
iPhone, basta utilizar o dedo para arrastar 
as cenas, incluir temas e trilhas sonoras. 
Além disso, ele vem com o editor de 
precisão, para uma edição mais refinada, e 
controles de áudio, para acertar o volume 
de uma filmagem, além da possibilidade de 
ter mais de uma trilha (multitracking) e de 
ser compatível com o Air Play, isto é, você 
pode enviar sua obra prima para um apa
relho de televisão via Apple TV. O iMovie 
estará na App Store no mesmo dia que o 
iPad 2, em 11 de março, por US$ 4,99. 

Música 
Outro aplicativo do pacote iLife que fez 
a transição para o iPad é o GarageBand. 
Não é novidade vermos programas que 
transformam os dispositivos iOS em 
instrumentos musicais. Já existem até 
mesmo orquestras só de iPads e iPhones 
espalhadas pelo mundo. Mas o Garage
Band vai além. Ele é uma orquestra inteira 
em um único aplicativo. 

Você pode escolher entre diversos ins
trumentos musicais virtuais, como piano, 
bateria e violão, ou então, usando um cabo 



especial, plugar o seu instrumento real e 
gravar suas músicas diretamente no iPad. 
O software tem reconhecimento de força, 
isto é, se você tocar de leve na tela, o som 
será mais suave; se o toque for mais forte, a 
batida será mais vigorosa. O visual do Gara-
geBand é um caso à parte, com seus amplifi
cadores e pedais de efeitos super-realistas, 
possibilidade de gravação e mixagem em 
oito faixas, mais de 250 loops prontos para 
uso e a possibilidade de enviar sua música 
no formato AAC para o computador e depois 
editá-la no GarabeBand do Mac. O programa 
também estará disponível na App Store a 
partir do dia 11 de março a um custo singelo 
de US$ 4,99. Felizmente para os donos do 
primeiro iPad, o GarageBand é compatível 
com o modelo original, desde que esteja 
rodando o iOS 4.2 ou superior. 

Eu quero! 
Para a alegria da massa de applemaníacos 
com problemas de ansiedade, o novo iPad já 
estará disponível a partir do dia 11 de março 
nos Estados Unidos e depois do dia 25 de 
março em diversos países: Austrália, Áustria, 
Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, 
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, 
Itália, Irlanda, Hungria, Japão, Luxemburgo, 
México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Polônia, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia e 

Reino Unido. Como foi possível perceber, o 
Brasil não está nesta lista. Alguma previsão? A 
Apple Brasil não tem nenhuma data, já que a 
liberação do iPad 2 depende da Anatei (Agên
cia Nacional de Telecomunicações). 

A pergunta que nunca quer calar: posso 
comprar lá fora e usar aqui? O iPad W i - F i 
não tem restrição nenhuma, pode ser usado 
em qualquer país normalmente. Já o W i - F i 
com 3G tem uma pegadinha. São vendidos 
dois modelos, um para AT&T (que usa o mi-
croSIM) e outro para Verizon, que é CDMA. 
Até o fechamento desta edição, nenhuma 
palavra sobre ele ser bloqueado para AT&T 
(nem mesmo no site da Apple existe esta 
informação). O aparelho C D M A compatível 
com a rede da Verizon será vendido apenas 
nos Estados Unidos. 

Quanto aos preços, não há novidade: a 
Apple manteve sua política de não alterar 
os valores. Isso quer dizer que o iPad 2 custa 
a mesma coisa que o modelo original: US$ 
499 com 16 GB de capacidade e apenas W i -
-Fi . No Brasil, não há qualquer informação 
antecipada de preços, mas o iPad original 
já teve seu valor reajustado para baixo, com 
uma redução de R$ 200, em média. 

Steve Jobs disse que 2010 foi o ano do 
iPad. Fato, não podemos negar. E foi além: 
2011 será o ano das cópias. Se os grandes fa
bricantes de eletrônicos já estavam penando 
para conseguir criar algo que chegue aos 
pés do iPad original (e poucos começaram a 
vender seus produtos, diga-se de passagem), 
imagine agora, com o iPad 2. Será um ano 
muito divertido. 

S é r g i o Miranda (@saam)já está jun
tando suas moedinhas para comprar um 
iPad 2, branco, com Smart Cover azul. 
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