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ais uma vez, o ritual se re
pete. Desde o início da se
mana passada, blogueiros e 

colunistas especializados em tecnolo
gia afirmam que o evento de lança
mento do iPad 3, nova versão do ta-
blet da Apple, está marcado para o dia 
7 de março. Foi o que bastou para a 
comunidade tecnológica entrar no 
costumeiro estado de euforia que 
precede o anúncio de mais um pro
duto da empresa. Em meio ao festival 
de chutes sobre as novidades que 
devem ser incorporadas à máquina, 
sobram especulações e apenas uma 
certeza: caberá a T im Cook, sucessor 

de Steve Jobs, subir ao palco para re
velar a traquitana ao mundo. 

Segundo fontes, como o respeitado 
"The Wall Street Journal", as novida
des podem começar em grande estilo 

com o lançamento de dois modelos do 
tablet. Além do iPad 3, que continuaria a 
ter uma tela de 9,7 polegadas, uma ver
são com 8 polegadas e preço mais em 
conta estaria pronta para chegar ao mer
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cado americano nas próximas semanas. 
A estratégia seria uma repetição da
quela já adotada para iPods e iPhones 
e funcionaria como uma resposta da 
Apple ao sucesso de concorrentes 
como o Kindle Fire (7 polegadas) e o 
Samsung Galaxy Note (5,3 polegadas), 
mais compactos e baratos. No entan
to, o modelo menor não deve trazer 
a maior parte das inovações reserva
das para seu irmão mais velho. E a 
lista é bem interessante. 

Um dos palpites mais certeiros 
indica que a máquina ganhará um 
upgrade em seu "cérebro" com a ins
talação de um novo processador, 
ainda mais rápido e potente. Além 
disso, uma bateria capaz de garantir 

maior autonomia de 
uso estaria nos pla
nos. Em um movi
mento que antecipa
ria uma das promes
sas para o iPhone 5, 
que deve ser anun
ciado no segundo 

semestre, a Apple ainda pode habilitar 
o iPad3 para a rede 4G, já disponível 
nos Estados Unidos. Assim, a veloci
dade de conexão seria 12 vezes mais 
rápida do que a do atual 3G. 

A evolução mais visível, porém, 
deve ficar por conta da tela. A mudan
ça para o display batizado de "Retina" 
- com o dobro da resolução do iPad 2, 
já usado no iPhone 4S e no iPod Touch 
- é dada como certa pelos especialistas. 
Ela deve vir acompanhada por duas 
novas câmeras (traseira e dianteira) de 
alta definição. Melhor para o consumi
dor e para os desenvolvedores de 
aplicativos, que encontrarão terreno 
fértil para novos programas de trata
mento de fotos e edição de vídeos. 

Por fim, há quem garanta que a 
terceira encarnação do tablet da Apple 
- dona de 61,5% do mercado mundial 
no segmento - também virá de fábrica 
com o assistente pessoal Siri, principal 
inovação do iPhone 4S. Só falta saber 
se a secretária virtual, que funciona a 
partir de comandos de voz, finalmente 
vai aprender a falar português. • 
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