
A HP e a Dell estão de volta aos
negócios de tablets. Sem se dei-
xar abalar pelas recentes falhas,
os dois fabricantes têm novo
momento no lucrativo mercado
de tablets com o Windows 8,
apresentados durante a IFC
2012, em Berlim (Alemanha).
O Dell XPS 10 e o HP Envy X2

ofertam insights sobre como
as companhias planejam se in-
filtrar na arena dos dispositi-
vos móveis, já lotada pela Ap-
ple e pelas expectativas em tor-
no do tão alardeado Surface,
da Microsoft.
O novo tablet da Dell substi-

tui a série Streak que rodamAn-
droid, que obteve algumas boas
respostas no começo, mas aca-
bou por ser descontinuado, de-
vido, simplesmente, pela falta
de competitividade.
Para o novo esforço, a Dell

substituiu o sistema operacio-
nal do Google pelo Windows
RT, a versão baseada em arqui-
tetura ARM daMicrosoft. A De-
ll não abriu muitas informa-
ções sobre o novo tablet, até se-
gurando algumas informações
técnicas. O que é sabido, entre-
tanto, é que o produto contará
com display touchscreen de 10
polegadas, poderá ser conecta-
do a um dock de teclado e terá
10 milímetros de espessura — o
mesmo que o iPad 3. A Dell está
posicionando a duração da bate-
ria como um
ponto para ven-
da em particu-
lar, pois o XPS
10 deve rodar
por mais de 20
horas quando co-
nectado com o
teclado — que
contará com sua
própria bateria.
O HP Envy X2, entretanto,

roda a versão completa doWin-
dows 8. Conta com display tou-
chscreen de 11,6 polegadas que
suporta resolução de 1366×768
pixels, e é ainda mais fino que
o concorrente da Dell, com 8,5
milímetros. Composto pelo
processador de baixo consumo
Intel Atom, o Envy X2 entrará
nomercado como um verdadei-

ro híbrido de tablet e note-
book; todas as unidades serão
entregues com um teclado re-
movível que usa ímãs para se
prender à tela. O produto con-
ta com tecnologia de Near
Field Communication que per-
mite aos usuários comparti-
lhar conteúdos através dos de-

vices apenas ba-
tendo um contra
o outro bem leve-
mente; SSD de
64Gb e duas câme-
ras — uma de 8
megapixels na
parte traseira e
uma de 720p na
frente. O note-

book pesa 1,4 quilos, mas fica
com metade do peso quando
usado apenas como tablet.
Com o Envy X2, a HP acredi-

ta ganhar a força que o Tou-
chPad nunca conseguiu. Vale
lembrar que os proprietários
de TouchPads receberam uma
grande notícia quando a fabri-
cante afirmou que o device po-
deria rodar o Android, uma se-
gunda opção que a fabricante

não optou por lançar. Os esto-
ques do tablet foram liquida-
dos com uma promoção realiza-
da no final do ano passado pela
internet, e a fabricante ainda
tornou owebOS aberto para de-
senvolvedores, forma bacana,
mas muito triste de dar um fim
à aquisição da Palm.
Analista sênior da Forres-

ter, Sarah Rotman Epps afir-
mou que recebeu muitas requi-
sições de empresas que que-
rem adotar tablets para seus
colaboradores. “Estamos em
um mundo diferente da era do
PC”, disse ela, acrescentando
que o BYOD forçou às compa-
nhias a deixar de implemen-
tar o que queriam para poder
dar preferência à vontade dos
empregados.
De acordo com Sarah, o iPad

tem sido “o único dispositivo
que todos recomendam” devi-
do a sua interface e aplicativos
amigáveis ao consumidor e a
capacidade de suportar diferen-
tes experiências de uso. Ela res-
saltou que a Dell e HP estão
olhando o Windows 8 como

uma ponte par criar dispositi-
vos bacanas e voltados para as
necessidades corporativas, al-
go que não tem sido observado
em outros fabricantes.
Jeff Orr, diretor sênior de

práticas para dispositivos mó-
veis da ABI Research, disse que

projeções sugerem que apenas
1,5% de todos os embarques de
tablets no mundo incluíram o
sistema operacional da Micro-
soft até o final deste ano. a mo-
desta penetração de mercado
tem mais a ver com o fato do
Windows 8 chegar ao mercado
apenas em outubro. Ele excla-
ma que a Dell precisa “acertar
em cheio” — e, de fato, além
das promessas de crescimento
no mercado de armazenamen-
to, a empresa texana apresen-
tou perdas no recente trimes-
tre fiscal, muito devido às bai-
xas nas vendas de PCs.
A Dell informou que o XPS10

está equipado para “ligar e tra-
balhar”, sugerindo uma aplica-
ção mais corporativa, mas Orr
é cético, pois o Windows RT
não suporta legados de aplica-
ções x86. Sarah ecoou essa vi-
são, afirmando que as empre-
sas estão em busca de produtos
que “rodem com seus ambien-
tes já existentes”.
Orr disse que a recusa da HP

emofertar o Envy X2 apenas co-
mo tablet, ou seja, sem o tecla-
do, torna isso “uma desculpa
para dizer que eles estão incen-
tivando o uso corporativo”, ob-
servando que a “solução sem
compromisso” poderia estimu-
lar a adoção. O diretor da ABI
Research também mencionou
pressões pelo BYOD, afirman-
do que os elementos de design
dos novos tablets são intrigan-
tes, mas em comparação à fa-
mosa intuição do iPad, curvas
de aprendizagem podem ser
um problema.
Sarah disse que “as compa-

nhias podem não estar mos-
trando tudo o que podem”,
afirmando que os anúncios do
encontro ainda têm muito pa-
ra crescer graças aos eventos
independentes de lançamen-
tos que Apple e Amazon fa-
zem, por exemplo. Com os ru-
mores sobre o iPad Mini no ho-
rizonte e a breve chegada do
Surface, será cada vez mais di-
fícil diferenciar os produtos.
Ao que tudo indica, parece
que as lições aprendidas com
as falhas do passado vão dar
aos respectivos produtos da
Dell e HP recursos interessan-
tes para competir. ■

INOVAÇÃO

Programa mundial da Bayerpara construção
de edifícios sustentáveis ganha parceiros
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Dell eHP lançamprodutospara
concorrer com iPadenovoSurface

O Programa EcoCommercial Building (ECB), iniciativa mundial da Bayer
MaterialScience que oferece soluções para construção de edifícios
sustentáveis, tem dois novos parceiros no Brasil. A TÜV Rheinland — que
faz análise de ciclo de vida de produtos — e o escritório de arquitetura
Roberto Loeb e Associados, que passam a integrar a equipe, formada
agora por 11 empresas representantes de todo o processo construtivo.
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XPS 10, tablet
da Dell, deve
rodar por mais
de 20 horas

mesmo conectado
a um teclado

MERCADO DE GIGANTES

Participação mundial 
das principais marcas 
no segmento de tablets 
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5,8%

Fonte: IHS iSuppli

Na guerra dos tablets, concorrentes da Apple prometem sistema operacional a bateria mais durável
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




