
Capas com teclado ajudam a digitar no iPad 
Walter S. Mossberg  
 
Embora seja um sucesso, o iPad, da Apple, não está ganhando os corações de usuários que 
acham difícil usar seu teclado na tela sensível ao toque. E até mesmo para muitos que amam 
os iPads por outras razões e podem digitar textos mais curtos na tela sem problemas, a falta 

de um teclado físico faz com que eles ainda tenham que voltar a seus laptops para tarefas de 
digitação mais intensas. 
 
Uma solução para o dilema tem sido usar um teclado sem fio separado. Mas isso significa 
carregar duas coisas. Por essa razão, várias empresas oferecem capas protetoras para os iPads 
2 com teclados simples construídos diretamente em suas superfícies internas. Esses teclados 
aparecem quando você abre a capa, que funciona como uma base para o tablet quando você 

digita. 
 
Testei quatro dessas capas protetoras para o iPad 2 que incluem um teclado físico, todas 
vendidas por US$ 100 nos Estados Unidos. Também dei uma olhada em um acessório um 
pouco diferente, um novo teclado de tamanho grande e base para o iPad 2, que nos EUA custa 
US$ 130 e que se dobra para transportar o tablet, embora não cubra ou proteja a tela. 
 

Se fosse comprar um desses acessórios para mim, provavelmente seria a capa com teclado 
Logitech para o iPad 2, que é fina, de alumínio leve e resistente com um teclado de que gostei 
bastante. Mas é uma decisão pessoal, que envolve o aspecto e o formato da capa, a sensação 
do teclado e os ângulos em que escoram o iPad. Recomendo ao potencial comprador que faça 
testes em uma loja antes de escolher um. 
 
Embora essas capas sejam diferentes, elas têm algumas coisas em comum. Todas elas fazem 
que o corpo bonito e delgado do iPad 2 fique muito mais volumoso e pesado. Além disso, os 

teclados dentro dessas capas precisam ser recarregados após algumas semanas ou meses, 
dependendo da intensidade com que são usados. E nenhum vem com um carregador 
separado. É preciso carregá-los a partir de um laptop, ou usar o carregador do iPad ou outro 
carregador USB compatível. 
 
Além disso, essas capas só funcionam bem para a digitação quando você as coloca em uma 
superfície plana. Também achei que tornam mais desajeitado segurar o iPad para leitura. As 

capas têm teclas especiais para funções como replicar o botão "home" do iPad, buscas, 
volume, recortar, copiar e colar, e controles para a reprodução de música e vídeo. A maioria 
também liga e desliga a tela do iPad quando são abertas ou fechadas. Finalmente, em cada 
capa com teclado é preciso executar um processo de sincronização simples com o iPad, por 
meio da tecnologia sem fio Bluetooth, na primeira vez que você for usá-los. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 e 20 ago. 2011, Empresas, p. B2. 
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