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Fabricantes destacam resolução da tela, bateria e design  
 
A febre dos tablets está dando a volta ao mundo e chegando ao Brasil. Depois da penúria dos 
últimos seis meses, com apenas quatro produtos oficialmente à disposição do consumidor, a 
publicação da Medida Provisória 534 abriu espaço para uma avalanche de lançamentos que 
começarão a pipocar a partir de agora.  
 
Com diferenciais de hardware minimizados, os fabricantes buscam maior destaque em 
projetos, soluções e ecossistemas. Um punhado busca enfrentar o pioneiro iPad, da Apple, já 
em sua segunda versão, com características como tela de alta resolução, duas câmeras, 
bateria com duração de até 10 horas e sensor (giroscópio) para games, além da 
disponibilidade de aplicativos na AppStore. Outro tanto partiu para produtos abaixo dos R$ 
1.000, economizando em funcionalidades como a presença de câmera.  
 
A manutenção de plataformas proprietárias é defendida como diferencial por RIM e HP. Para a 
primeira, a integração, ou pareamento, com o smartphone ainda é questão de segurança - 
conteúdos críticos ficam só no cache do tablet - e pode seduzir clientes corporativos. A HP 
afirma que a plataforma amplia a conectividade e convergência de conteúdos e a experiência 
multitarefa, com navegação multiuso, com todos aplicativos ao mesmo tempo. "Assim, tablets 
e smartphones podem interagir com notebooks e desktops", defende Fernando Soares, 
gerente de acessórios e novos negócios da HP. 
 
Um outro segmento se dispõe a atender o consumidor de entrada. As brasileiras Multilaser e 
Moove apresentaram em maio produtos com preço de R$ 799 (atingido antes mesmo das 
medidas de desoneração), graças à economia de funções, como câmera e conexão 3G. "O 
diferencial nessa área é design, projeto, agilidade, garantia e suporte", diz o diretor de 
produtos da Multilaser André Poroger. A Moove chegou a anunciar o Android 3.0. "A Google 
demorou para disponibilizar e colocamos o 2.2", justifica o CEO Igor Elias. Eliandro Ávila, 
presidente da ZTE, até então responsável pelo modelo mais em conta do mercado, defende 
como diferenciais características como a capacidade de chamadas de voz. "Não considero o 
preço como um diferencial. Mas é vantajoso", diz.  
 
Para buscar maior espaço, fabricantes como LG e Samsung estão apostando em características 
exclusivas. A LG adotou a tela 8.9" widescreen, buscou inserir melhorias no sistema 
operacional, disponibiliza conteúdos no portal LG World e inseriu no produto a gravação em 
3D. "O tablet vai potencializar a convergência com os demais dispositivos multimídia do 
consumidor", justifica o gerente de estratégias de negócios da LG Rodrigo Ayres.  
 
A Samsung, além de voz, oferece TV e soluções embarcadas de conteúdo e já testa o Windows 
7. Investe também no desenvolvimento de aplicativos com equipe própria, inclusive 
corporativas. Para um cliente da indústria automobilística, criou um tablet que se comunica 
com o veículo, emite avisos e será entregue junto com o carro e o manual do usuário. "O 
lançamento é em junho", diz o vice-presidente de telecom Silvio Stagni, que prevê uma 
"explosão" de aplicativos.  
 
Pelo mesmo caminho vai a Lenovo. "Sem o software, o tablet não tem função clara, só 
conectividade", acrescenta Felipe do Couto Duarte, diretor de varejo - a empresa tem uma 
equipe de desenvolvimento no Brasil trabalhando em fuso horário alternativo em parceria com 
a China. "O tablet é um ecossistema com software, precisa de recheio para ser bem-sucedido", 
disse o presidente da Positivo Informática, Hélio Rotenberg, em apresentação a analistas.  
 
Como o iPad carece de features como entrada USB e possibilidade de rodar Adobe Flash, 
praticamente todos os demais fabricantes as oferecem. "Permite visualizar sites com 
animação, jogos e grafismos", aponta Caio Ortiz, vice-presidente e marketing e vendas da 
Semp Toshiba, que montou o primeiro tablet no Brasil - o projeto é brasileiro, desenvolvido 
pelos taiwaneses. A Motorola também usa sua planta em Jaguariúna (SP) para fabricar o 



Xoom, com interface por teclado e mouse e slot de expansão para 64 Mb, de acordo com 
Rodrigo Vidigal, diretor de marketing para o leste da América Latina. "O produto foi 
posicionado para concorrer com os netbooks", diz. 
 
O segmento de tablet conta ainda com fabricantes especialistas em produtos corporativos. A 
Motion atua nessa área há cerca de dez anos e acaba de desembarcar no país, onde está 
sendo representada pela MGI e pela Roge. Atende exclusivamente o segmento corporativo, 
apoiada pelo sistema operacional Windows para facilitar a vida de empresas que usam a 
mesma plataforma. "Ao longo do tempo, o desenvolvimento de aplicativos para plataformas 
específicas custa muito para as companhias", alega Ana Luiza Oliveira, responsável pela 
operação da marca no Brasil e no Cone Sul.  
 
A robustez é uma característica dos equipamentos da marca, que fechou projeto piloto em 
janeiro com a Embraer visando a redução do uso de papel nos processos produtivos e elegeu 
os segmentos de saúde, serviços de campo e varejo como prioritários. A MXT foi pelo mesmo 
caminho. Lançou no início do ano o i-MXT para atender o dia a dia de operações de empresas, 
como na área de logística. O produto pode ser acoplado ao veículo, tem GPS, conexão GSM, 
ethernet e porta de comunicação com o veiculo. No fim de 2010, a empresa ganhou licitação 
com a parceira Nell Brasil para fornecimento de 11 mil equipamentos para a Policia Militar do 
Estado de São Paulo. "Além da segurança pública, visamos educação, logística e controle 
interno de operações de empresas", adianta o sócio-diretor da MXT Industrial, Fábio Bedran. 
 
Até a Avaya entrou nessa disputa e apresentou seu equipamento no Brasil em março, voltado 
especificamente a enriquecer o cardápio de devices de comunicação para seus clientes. 
"Desenvolvemos uma interface de colaboração integrada com os demais dispositivos, como 
uma extensão do PABX, embarcada no aparelho", descreve Thiago Siqueira, diretor de 
engenharia e tecnologia. Segundo ele, o equipamento usa Android 2.1, mas com característica 
de segurança que controla o nível de acesso do usuário à máquina. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Especial tablets, p. F2. 


