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Não é iPad 3 (pelo menos não oficial
mente). Não é iPad HD (como os 

sites de rumores começaram a divulgar 
poucas horas antes do anúncio). Nem 
mesmo iPad 2S (como os pessimistas de 
plantão queriam). Ele é simplesmente 
iPad. Ou melhor, novo iPad. E ele é tudo o 
que a concorrência queria ser. 

Durante a uma hora e meia que durou 
a apresentação do iPad, Tim Cook e sua 
equipe mostraram as cartas na manga 
para enfrentar os cerca de 100 modelos 
diferentes de tablets. E se percebeu que 
havia muita munição. Logo no começo, 
Cook já deu indicativos de que no 
mundo pós PC em que vivemos, o iPad 
não tem competidores. Foram vendidos 
cerca de 55 milhões de unidades em dois 
anos e, só no último trimestre, foram 
15,4 milhões. Para se ter uma ideia para 
comparação, a HP teria vendido cerca de 
14 milhões de PCs. Um recorde que só 
confirma a direção que a Apple pretende 
seguir para o futuro. Afinal, 76% da sua 
receita no último trimestre veio dos 
dispositivos iOS. 

Novo quase igual 
O grande astro do dia foi, claro o novo 
iPad. A falta do sobrenome (3 ou HD) dei
xou a platéia desconfortável. Mas indica 
que a partir de agora não haverá mais um 
indicador de versão dos aparelhos rodan
do iOS. Portanto, não devemos estranhar 
que em setembro ou outubro tenhamos 

um "novo iPhone" em vez do iPhone 5. 
A terceira geração do iPad é muito 

semelhante a de seu antecessor. A tela 
de 9,7 polegadas foi mantida, assim co
mo o botão Início (e teve gente achando 
que ele seria eliminado). Porém, as 
semelhanças externas param por aí. Ele 
é um pouco mais grosso (0,6 mm) e mais 
pesado (50 gramas) que o iPad 2 (que 
terá um modelo ainda vendido, o de 16 
GB). A explicação para essa "gordura 
localizada" é bem lógica: por conta da 
tela Retina e do novo processador A5X 
(voltaremos a eles daqui a pouco), a 
bateria teve que ganhar um espaço a 
mais dentro do aparelho para continuar 
com sua autonomia de 10 horas. Vamos 
confirmar isso depois do lançamento 
oficial, quando o pessoal do iFixIt des-
construir o aparelho. 

Mais brilho e poder 
Se na aparência as coisas ficaram pa
recidas, por dentro, o novo iPad trouxe 
modificações importantes. A começar 
por sua brilhante tela Retina. A reso
lução chega a impressionantes 2048 x 
1536 pixels, isso quer dizer, mais de 3,1 
milhões de pixels em uma tela de 9,7 
polegadas. "É 1 milhão de pixels a mais 
do que uma TV Full HD com 1080p", 
explicou Phil Schiller, vice-presidente 
de Marketing mundial da Apple. 

Mas como colocar tantos pixels em um 
espaço tão pequeno? A tecnologia criada 
pela Apple permite aumentar tanto a 
densidade de cada um dos pixels que, em 
circunstâncias normais de visualização, o 
olho humano não consegue mais discenir 
cada um deles. Com isso, as fontes na 
tela perdem o serrilhado e as cores ficam 
muito mais vibrantes. Não existe outro 
tablet no mercado que consiga esse feito. 
É possível entender a vibração de Steve 
Jobs quando disse que essa tecnologia 
tinha sido patenteada pela Apple. 

Para conseguir fazer a tela Retina fun
cionar é preciso poder de processamento. 
E o novo chip A5X é que vai garantir isso. 
Segundo a Apple, o processador oferece 
quatro vezes mais performance que o 
Tegra 3 da NVIDIA, que alimenta a gran
de maioria dos tablets rodando Android 
vendidos atualmente. Com seus quatro 
núcleos para gráficos (quad core gra-
phics), ele será o principal responsável 
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por uma nova leva de games para o iPad 
que deixarão os fabricantes de consoles 
de games preocupados. 

Bateria, internet e câmera 
Mas de que adianta tanto poder se 
a bateria durar pouco tempo, como 
acontece, infelizmente, com o iPhone? 
Por conta disso, a Apple apressou-se em 
afirmar que nada muda na autonomia do 
novo iPad: 10 horas de uso normal. Mas 
isso só poderemos comprovar quando 
tivermos um nas mãos. Aguardem as 
cenas dos próximos capítulos. 

Outra novidade interessante do novo 
iPad é que agora ele poderá se conectar 
às novas redes 4G (LTE) oferecidas pe
las operadoras em todo mundo (menos 
no Brasil, que ainda engatinha no 3G). 
O iPad WiFi + 4G será universal (isto é 
CDMA e GSM em um único aparelho) e, 
em lugares sem redes L T E irá funcionar 
normalmente como 3G (HSPA e HSPA+, 
com velocidades de 21 Mbps). Segundo 

a Apple, o iPad 4G pode chegar a 73 
Mbps de download! 

O momento decepção na platéia ficou 
por conta da revelação de que a câmera do 
novo iPad (batizada de iSight) é de 5 me
gapixels. Mesmo sendo feita com a mesma 
tecnologia da camera do iPhone 4S com 
lentes em 5 camadas, ter filtro IR, estabi
lização de imagem, auto foco e exposição, 

não evitou as queixas que ela deveria ter 
os 8 megapixels do smartphone. 

Muitos aplicativos 
De que adianta ter tanto hardware se não 
há software compatível com ele, certo? 
Sabendo disso, a Apple atualizou pratica
mente todos os seus aplicativos para fun
cionarem com o novo iPad. Resoluções 
maiores e mais funcionalidades foram 
incorporadas ao iWork e a outros progra
mas, como Buscar Amigos e o Remote. 

Mas foi no iLife que se concentraram 
as principais mudanças. O iMovie agora 
permite criar trailers e o GarageBand 
tem novos instrumentos, como uma 
orquestra de cordas. 

E a grande novidade ficou por conta 
de uma versão do iPhoto para iOS, com 
uma enorme variedade de recursos, como 
edição e adição de efeitos especiais, com
partilhamento de fotos entre dispositivos 
e o Photo Journals, lindos painéis que 
podem ser enviados aos amigos. E tudo 
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isso já está disponível para download no 
iPad (não roda no iPad original) e iPhone 
(apenas os compatíveis com o iOS 5.1). 

E tem mais... 
Não, não haverá mais o famoso "one more 
thing" nas apresentações da Apple. Mas 
mesmo em um dia de iPad, houve espaço 
para outros lançamentos. O Apple TV 
também foi atualizado, ganhando um novo 
processador (o antigo A5 do iPad 2 e iPho
ne), conseguindo agora reproduzir filmes 
em Full HD (1080p). Por fora, a caixinha 
continuou a mesma e as conexões também. 

O anúncio do novo Apple TV (sim, mui
ta gente acredita que haverá uma TV da 
Apple, mas não foi desta vez) foi feito por 
Eddy Cue, vice-presidente de Software 
para Internet e Serviços, que mostrou 
uma nova interface para o aparelho, com 
um visual mais parecido com o do iOS. 
Será que teremos aplicativos especiais 
para o Apple TV, como games? Talvez, 
mas não agora. Por enquanto, apenas as 

opções oferecidas pela Apple. 
Os donos de Apple TV de segunda 

geração (lançada em 2010) não precisam 
se preocupar: a nova interface também 
rodará no modelo anterior, porém não em 
1080p (o que era de se esperar). 

Agora também é possível anexar sua 
conta do Netflix ao iTunes, isto é, a 
assinatura do serviço de filmes e seriados 
pode ser paga com seu cartão de crédito 
atrelado à sua conta do iTunes. A nova 
opção já está disponível inclusive no 
Brasil, segundo informações divulgadas 
pela Netflix BR. 

E para finalizar o dia, Tim Cook garantiu 
que a Apple continuará seu caminho de 
criar os produtos mais incríveis. "Estamos 
apenas começando", garantiu o CEO da 
Apple, que, mesmo sem o carisma de Jobs, 
conseguiu mostrar que a sua Apple será tão 
interessante quanto a da década anterior. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 70, p. 10-13, mar. 2012.




