
esde o lançamento do iPad em abril de 2010, fabri
cantes de aparelhos com sistemas operacionais A n 
droid, WebOS e BlackBerry apontaram suas armas 

para o tablet da Apple, em busca do novo e sonhado mercado 
da computação portátil. Reviramos os concorrentes do iPad 
lançados nos últimos grandes eventos de tecnologia - CES 
2011 em Las Vegas, e Mobile World Congress, em Barcelona 
- para entender o que essas tablets que começam a chegar 

ao mercado oferecem de diferente (ou não) em relação ao 
equipamento da Apple. 

Tem alguma coisa Windows nessa história? Sim, alguns 
modelos - Asus, Samsung e Dell já mostraram os seus -, mas 
estão mais para notebooks híbridos do que tablets (ou slate 
computers) propriamente ditos. A versão propriamente dita 
do Windows 7 para tablets não existe, e Android e iOS devem 
dominar o mercado de tablets pelos próximos anos. 

Durante a CES 2011, em janeiro, a Moto
rola Mobility mostrava o Xoom um tanto à 
distância. Motivo? O sistema operacional 
Android 3.0, codinome "Honeycomb", não 
estava pronto ainda, e o próprio Google 
liberou apenas uma demo em vídeo para exi
bição pública do tablet (até então, o primeiro 
a ser anunciado com esse sistema operacio
nal). Em Barcelona, a Motorola - além do 
Google - tinha o Xoom pronto para brincar. 
A tablet tem como grandes diferenciais de 
hardware a tela grande de 10,1 polegadas, 
processador dual-core (um NVIDIA Tegra 
2 de 1 GHz) e abateria que dura até 10 horas, 
de acordo com a fabricante. Além disso, vem 
com câmera de 5 megapixels naparte trasei
ra, uma câmera frontal de 2 megapixels para 
videoconferências (alô, Skype!) e suporte 
para Adobe Flash 10.2 no navegador. Esse 
recurso, por sinal, está atrasado em algumas 
semanas em relação ao lançamento do Xoom 
no mercado norte-americano, que já ocorreu 
no final de fevereiro. 

Na mão, o Xoom é bastante rápido. A 
interface do Android 3.0 parece um salto 
no futuro em relação ao que o Google tem 
feito em relação à versão para smartphones, 

com efeitos de transição 3D e aplicativos 
feitos exclusivamente para a plataforma. 
Destaque para o YouTube em uma galeria 
quase infinita de thumbnails e o Google 
Maps com navegação em 3D. Vale lembrar 
que, por enquanto, nenhum fabricante criou 
interfaces específicas para o Honeycomb e, 
por conta disso, dá a impressão que todos os 
tablets Android ainda são muito iguais. 

A conectividade do Xoom vai ser o 
grande diferencial da Motorola em rela

ção aos concorrentes (incluindo iPad na 
lista): o tablet tem versões 3G e W i - F i , 
mas uma atualização gratuita de har
dware (apenas nos EUA, por enquanto) 
vai tornar o dispositivo compatível com 
redes 4G (LTE) da operadora Verizon 
Wireless. Preços? a partir de US$ 600 
em planos da Verizon e US$ 800 no 
varejo. Tem previsão de lançamento no 
mercado brasileiro a partir de abril, de 
acordo com a Motorola. 



O tablet Android 3.0 da LG foi vítima de inú
meros atrasos da fabricante. Prometido para 
o final do ano passado, ficou para o começo 
de 2011. Teve um anúncio breve durante a 
coletiva de imprensa da LG na CES 2011, 
que não mostrou o aparelho e disse apenas, 
naquele momento, que ele seria vendido pela 
operadora T-Mobile nos EUA sob o nome 
G-Slate. Para o resto do mundo, o tablet da 
LG se chama Optimus Pad, e faz uma aposta 
ousada em relação ao hardware, já que é o 
primeiro (e único) portátil com recursos 
3D disponíveis - junto com o smartphone 
Optimus 3D. É uma tentativa de popularizar 
o formato, já presente em inúmeros televi
sores da marca, mas que sofre coma falta de 
conteúdo em três dimensões. 

Com duas câmeras lado alado, o LG 
Optimus Pad usa o sistema dos velhos e 
bons óculos com lentes azul/vermelho para 
gerar o efeito visual 3D. A "camada dupla" é 
perceptível na hora de filmar e reproduzir 
os vídeos, que podem ser exportados dire
tamente para o YouTube 3D ou vistos em 

uma TV compatível pela saída HDMI. É uma 
solução rápida e barata, já que não é preciso 
usar óculos passivos, mais caros, com o 
dispositivo. Ainda consideramos um pouco 
melhor o sistema de 3D do Optimus 3D, que 
dispensa por completo o uso de óculos (via 
paralaxe, como em capas de livros antigos). 

Outro diferencial do Optimus Pad é o 
tamanho. Com 8,9 polegadas, cabe na palma 

da mão - é maior que o Samsung Galaxy Tab 
original (7") e menor que o iPad e os demais 
Androids 3.0 (acima de 9"). As demais con
figurações de hardware também incluem o 
processador NVIDIA Tegra 2 dual-core de 1 
GHz, gravação e reprodução de vídeo em Full 
HD (1080p) e conectividade 3G e Wi-Fi . Seu 
lançamento global está previsto para março, 
ainda sem preço definido. 

Ao comparar o Galaxy Tab original, com tela 
de 7" lançado no ano passado, com o iPad, 
dava para perceber a natureza distinta dos ta
blets. Com apenas o Tab e o iPad de referência 
para comparar, a distância entre ambos era 
muito grande. A nova versão, com tela maior e 

o novo sistema operacional Android 3.0, muda 
um pouco esse jogo para o lado da Samsung. 
Tela grande (10,1", por isso seu nome), câmera 
de 8 megapixels com foco automático (filma 
em 1080p) atrás e de 2 megapixels dianteira 
para videochamadas, processador dual-core 

de 1 GHz (não informaram o fornecedor), 
versões de 16 GB e 32 GB de armazenamento 
e alto-falantes estéreo são as novidades. Vem 
com conectividade HSPA+ (inexistente ainda 
no Brasil, mas pode funcionar em redes GSM 
atuais) e Wi-Fi. A questão do HSPA+ vai 
levantar problemas para os brasileiros em 
busca de novos smartphones (como o Sam
sung Galaxy SII e o Motorola Atrix) e tablets a 
curto prazo, já que as operadoras daqui ainda 
não usam a nova tecnologia 

Nos testes, o Galaxy Tab 10.1 mostrou-se 
bem rápido, graças ao chip de dois núcleos, 
mas a interface é a mesma de sabor "Google 
original" dos concorrentes. A diferença acaba 
na questão da câmera, com maior resolução 
para fotos, e possíveis personalizações para o 
aparelho por aqui. O Tab original vinha com 
sintonizador de TV analógica e digital no 
padrão brasileiro, e especula-se que o Tab 10.1 
mantenha a funcionalidade. O Tab 10.1 não 
tem data de lançamento prevista ainda, nem 
preço. NaEuropa, será lançado pelaVodafone. 



Quieta e sem muito alarde, a HP tinha um 
estande no M W C para demonstrar seus 
notebooks e novos aparelhos com o sistema 
webOS, herdado da (falecida) Palm. O 
TouchPad, pelo menos, foge um pouco do 
convencional nas especificações técnicas. 
Usa um processador Qualcomm SnapDra-
gon de 1,2 GHz (ei, é mais rápido que o 
dos Androids e o iPad 2), traz uma tela de 
9,7 polegadas e oferece conectividade 3G 
(opcional) e Wi-Fi , além de acelerômetro, 
Bluetooth e opções de armazenamento de 
16 e 32 GB. Mas, no mesmo estilo Moto-
rola-na-CES, a HP não deixava ninguém 
mexer no TouchPad. Tivemos que nos 
contentar com uma demonstração. 

A interface do webOS, como já aconte
cia nos smartphones da linha Pre, é limpa e 
organizada. A HP bate forte na questão da 
multitarefa e na integração entre recursos 
dos aplicativos (arraste para cima para 
fechar, jogue para o lado para deixar uma 
tarefa - como responder a um e-mail em 
rascunho - na sua área de trabalho), a 
serviços online (Facebook, Google). Mas 
isso não é o mais impressionante. Por meio 

da base Touchstone, o TouchPad recarrega 
sua bateria sem usar fios. E uma tecnolo
gia de contato integrada aos equipamentos 
da linha - por enquanto, apenas no smar-
tphone Pre 3 e no TouchPad - permite 
transferir informações de um aparelho 
para outro apenas aproximando um 
dispositivo do outro. O exemplo dado pelo 
demonstrador da HP era de uma página da 
web carregada com um site de receitas no 
tablet, e ele gostaria de saber os ingredien
tes para comprar no supermercado, mas 

sem levar o aparelho. Apenas encostou o 
Pre 3 na base da tela e o site se transferiu 
automaticamente para o navegador do 
telefone. Claro que poderia fazer isso via 
3G depois no mercado, mas é um modo 
diferente e inovador de trocar informações 
(e, por que nãop; de sincronizá-las?) entre 
os dois dispositivos. A HP não anunciou o 
preço do TouchPad, que sai no meio do ano 
nos Estados Unidos. E que, como os de
mais aparelhos da linha Pre, tem grandes 
chances de nem chegar por aqui. 

Esqueça os sisudos aparelhos BlackBerry quando falar 
do PlayBook. A RIM, fabricante do tablet, mudou tudo 
e fez do aparelho uma central de diversão e entrete
nimento. Mexemos em um durante a CES 2011 e a 
interface é incrível: o aparelho não tem botões físicos 
(nenhum mesmo). Toda interação com a tela se dá 
por contato nas laterais do aparelho. Quer ir ao menu 
ou trocar de aplicativo? Toque a borda e pronto. Claro 
que os recursos corporativos do BlackBerry estão 
lá, para garantir ao mercado-chave da R I M que eles 
estão no caminho certo. Um rumor divulgado durante 
o M W C indicava que o PlayBook vai conseguir rodar 
aplicativos de Android via máquina virtual, o que pode 
torná-lo uma espécie de "Android do B" sem, neces
sariamente, usar o sistema do Google como principal. 
Isso, se acontecer, será no segundo semestre. 

As configurações de hardware do PlayBook também 
são interessantes: tela de 7 polegadas com suporte a 
multitoque e gestos, processador ARM-9 de 1 GHz com 



Anunciado em Barcelona durante o MWC, o HTC Flyer parece que chegou tarde à festa 
das tablets. Roda uma versão antiga do Android (2.3, feita para smartphones) e, apesar 
do hardware mais robusto (processador de 1,5 GHz, conectividade HSPA+), passa a 
sensação de que não é do mesmo time da Motorola, LG e Samsung em relação às tablets. 
O design, pelo menos, é a melhor parte, com acabamento externo em alumínio, fugindo da 
mesmice do preto presente nos concorrentes. 

A HTC diz que, por conta das otimizações de software e interface, o Flyer roda Android 
2.4 (claro, claro). As principais mudanças são a interface Sense, que deixa Androids mais 
fáceis de usar e gerenciar, e um aplicativo de captura simultânea de áudio e texto escrito 
(sim, o Flyer vem com uma caneta stylus). Assim, você toma notas e lembra depois do que 
foi conversado em uma reunião. Um aplicativo de desenho mostra que a stylus é útil ainda, 
mas faz lembrar que o Flyer mais parece um tablet de estudante (ou designer) do que algo 
mais profissional ou corporativo, como mostram seus irmãos Android 3.0. Sai no segundo 
trimestre em todo o mundo, igualmente sem informações para o Brasil. 

Henrique Martin esc reve t o d o s os dias sobre tecnolog ia no Ztop [@ztopzumo] e 

ignora boatos sobre qualquer iCoisa. 
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