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Ainda é cedo para substituir meu guia de compra de laptops por um guia de tablets, mas há 
dias em que eu acho que deveria. Boa parte da energia antigamente usada para melhorar o 
visual e a funcionalidade de notebooks parece ter sido desviada na corrida para o lançamento 
de tablets. 
 
Mas, apesar de importante, o tablet não substitui por completo o laptop, pelo menos por 
enquanto. O computador portátil em forma de concha, com teclado, várias portas, alta 
capacidade de armazenagem e mais potência do que um tablet ainda tem muito valor. Eis, 
portanto, um guia para quem está atrás de um laptop - um resuminho básico dos fatores mais 
importantes no processo de compra. 
 
Embora esteja falando de notebooks, muitas destas dicas também valem para o computador 
de mesa, espécie que cai em desuso. Como sempre, as dicas são para o consumidor normal, 
que usa o aparelho para tarefas comuns. Não servem para empresas, para quem joga muito 
videogame e para quem produz material visual profissional. 
 
Momento da compra 
 
A primeira coisa a considerar é que talvez seja bom esperar para trocar o laptop. O iPad e 
rivais lançados na esteira do tablet da Apple deram um reset na indústria de computadores. Se 
tiver um tablet, o leitor provavelmente vai usar menos o laptop, o que aumenta sua vida útil. 
Já se não tiver, é provável que descubra que opções mais interessantes surgirão no mercado 
neste e no próximo anos, com os fabricantes tentando enxertar recursos do tablet no laptop e 
recursos do laptop no tablet. 
 
Indícios disso já há: o MacBook Air (Apple) e o Samsung Series 9 (Windows) inicializam quase 
que instantaneamente, como um tablet. E, em vez de disco rígido, usam memória para 
armazenar arquivos. Além disso, a Apple lança em breve um novo sistema operacional do 
Macintosh: o Lion, que exibe programas como se fossem aplicativos para tablet e já tem até 
uma loja de aplicativos à iPad para o Mac. A Microsoft está trabalhando numa versão do 
Windows a ser lançada no próximo ano - e que funde conceitos de tablet e de PC. O software 
será compatível com certos aparelhos no mercado, mas um novo hardware, mais adaptado a 
esses sistemas, chegará em breve. 
 
Quanto a tablets, certas empresas estão explorando modelos que extrapolam o padrão do iPad 
e integram, de alguma forma, teclados e portas tradicionais. Isso certamente aproximaria os 
dois aparelhos e criaria alternativas interessantes para quem puder esperar. 
 
Tablets x laptops 
 
Quem vai comprar um laptop hoje precisa considerar se um tablet seria suficiente -sobretudo 
se estiver querendo um aparelho secundário, altamente portátil. O novo iPad 2, cujo preço 
ainda começa em US$ 499 nos Estados Unidos, tem pelo menos o dobro da potência do 
modelo original e agora oferece 65.000 aplicativos otimizados para o tablet. Aos poucos, vai se 
transformando em plataforma de produtividade - capaz, por exemplo, de editar vídeos. Agora, 
ele tem a companhia de concorrentes igualmente possantes equipados com a nova versão 
para tablet do sistema operacional Android, do Google. E também a do PlayBook (US$ 499), o 
primeiro tablet da Research in Motion, um aparelho rápido com um novo sistema operacional. 
O novo tablet da Hewlett-Packard, baseado na tecnologia Palm, chega em breve. 
 
Um tablet tende a superar os laptops pequenos e baratos em peso, velocidade de inicialização 
e duração da bateria. E é competitivo em muitas tarefas comuns como navegar na internet, e-
mail, redes sociais e exibir ou tocar arquivos, fotos, vídeo e música. 
 



Mas o laptop ainda ganha no trabalho intensivo como a criação de longos documentos ou para 
coisas que exijam precisão e se beneficiem de um teclado de verdade. Também são mais 
compatíveis com impressoras e discos externos. 
 
Quem não puder esperar ou não quiser um tablet vai descobrir que houve pouca mudança no 
mundo dos notebooks nos últimos seis meses. Veja a seguir uma síntese do que buscar num 
laptop. 
 
Windows x Mac 
 
Como sempre, um bom laptop com sistema Windows 7 custa menos e vem em muito mais 
variedades do que um Mac. Enquanto o Mac mais barato sai por US$ 999, há um punhado de 
laptops básicos que rodam Windows e custam US$ 300 nos EUA; modelos decentemente 
equipados estão na faixa de US$ 500 a US$ 800. E a Apple se recusa a fazer os pequenos 
netbooks, deixando essa minguante categoria para a turma do Windows. Mas os laptops da 
Apple combinam beleza, durabilidade e bateria de alta duração com um aplaudido atendimento 
ao cliente. Por um custo adicional um Mac pode rodar Windows, caso seja preciso usar um 
programa que só exista para Windows. Além disso, o software que já vem com o aparelho é 
melhor. Por último, quem tem um Mac em geral não precisa se preocupar com vírus e outros 
ataques, pois a maioria deles é feita de olho no Windows. 
 
Memória 
 
Sugiro 4 gigabytes de memória, ou RAM, num novo computador Windows, embora um Mac 
renda bem com 2 gigabytes (salvo para a criação de material gráfico complexo). Um novo 
aparelho Windows deve ser de "64 bits" para um rendimento melhor. 
 
Processadores 
 
Em laptops para o usuário típico, os últimos processadores - e os mais badalados - são o Core 
i3, i5 e i7 da Intel. Para a maioria dos usuários, no entanto, um aparelho com um chip da rival 
AMD, que em geral custa menos, ou com a tecnologia dual core da Intel, mais antiga, dará 
conta do recado. 
 
Gráficos 
 
Atenção a este quesito, ainda que você não faça uso pesado de vídeos ou games. Muitos 
computadores usam chips gráficos para processar outras tarefas e, com isso, acelerar a 
operação. 
 
Em geral, aparelhos mais baratos vêm com dispositivos gráficos mais fracos. Já os mais caros, 
com mais possantes. Alguns têm ambos e podem alternar entre os dois conforme necessário. 
 
Disco rígido 
 
Um disco de 320 gigabytes deve ser o mínimo na maioria dos aparelhos, embora 250 giga 
sejam suficientes para muitos usuários médios. Discos de estado sólido, que não têm partes 
móveis e usam memória flash, são mais caros mas mais rápidos - e gastam menos energia. 
Em geral, no entanto, têm menos capacidade. Com mais e mais dados sendo armazenados na 
internet, uma vasta capacidade de armazenagem no aparelho será menos crucial. 
 
Portas 
 
Muitos aparelhos de hoje vêm com uma saída chamada HDMI, que facilita a conexão com uma 
TV de alta definição. Há uma porta USB nova, muito mais rápida - a USB 3.0 -, mas por ora há 
poucos periféricos compatíveis. E a Apple lançou um outro conector de alta velocidade com 
pouco uso prático até aqui, o Thunderbolt. 
 



Repetindo, com o setor em transformação e tablets em ascensão, quem puder esperar para 
comprar um laptop, espere. Já quem tiver de dar o salto, não compre um laptop melhor do 
que o necessário. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 abr. 2011, Empresas, p. B15. 


