
PC EM 
tegoria, eles revolucionaram o setor 
pela simplicidade de suas soluções. 
Não inventaram nenhuma tecnologia 
nova. mas reuniram entre as existentes 
aquelas que melhor se ajustavam a 
seus propósitos. São aparelhos leves, 
compostos basicamente só de tela, pe-
quenos e normalmente com um único 
botão — o Nexus. do Google, cabe no 
bolso de um casaco. Também são ca-
pazes de oferecer mobilidade e cone-
xão permanente com a internet. O ta-
manho pode variar de 7 a 11 polegadas, 
o que significa que são todos peque-
nos. Falta-lhes espaço de armazena-
mento interno, mas isso não é um pro-
blema, visto que os arquivos podem 
ser guardados remota-
mente. Na nuvem, como 
se diz. Há ainda uma últi-
ma característica que fas-
cina: o uso é intuitivo. 

Na outra ponta do es-
pectro estão os computa-
dores de mesa e os laptops. 
máquinas que durante qua-
tro décadas dominaram o 
mundo da computação. 
Oferecem telas gigantes e 
enorme capacidade de ar-
mazenamento interno. Mas 
são um fiasco no critério 
mobilidade, têm uso pouco 
intuitivo e precisam de um 
cipoal de fios para operar. 

BUSCA DA 
SIMPLICIDADE 
As características minimalistas que deram certo no tablet 
começam a ser adotadas também em desktops e 
notebooks. que ficam mais leves e fáceis de usar 
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Não há segredo sobre como de-
veria ser o computador ideal: 
um aparelho com tela grande o 
suficiente para permitir que se 

leia ou assista a filmes com confono, 
fácil de carregar e simples de usar. 
Também precisa ter a capacidade de 
transportar e permitir o acesso de ma-

neira prática a uma biblioteca de arqui-
vos — documentos, músicas, filmes 
— em qualquer lugar. O problema é 
que essa máquina não existe, apesar de 
que. do ponto de vista tecnológico, to-
dos esses ingredientes já estejam dis-
poníveis. O que se tem mais próximo 
do tipo ideal são os tablets. A começar 
pelo iPad. da Apple, cujo lançamento, 
há dois anos, praticamente, criou a ca-
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Enquanto o número de 
tablets vendidos dobra a 
cada ano. o de desktops 
começou a declinar pela 
primeira vez na história. 
Não surpreende que. 
nesse contexto, os fa-
bricantes de computa-
dores de mesa, de lap-
tops e até de aparelhos 
de televisão tenham 
começado a produzir 
máquinas com o pa-
drão minimalista dos 
tablets. O Vaio Tap, 
computador lançado 
pela Sony há duas se-

manas, é um bom exem-
plo da mudança. Sem cabos e com bate-
ria própria, foi projetado para ser levado 
de uma mesa a outra dentro de um escri-
tório ou casa (nem pensar em sair à rua 
com ele, pois pesa incômodos 5 quilos). 
Sua tela é sensível ao toque e o mouse e 
o teclado são opcionais. Como um iPad. 
o display pode ser inclinado e ser usado 
como mesa touchscreen, ou colocado na 
vertical, posição ideal para exibir fotos 
e filmes. O sistema operacional, o Win-
dows 8. que a Microsoft projetou para 
dispositivos móveis, se conecta a aplica-
tivos de celulares. Como se trata de um 
desktop transvestido de tablet, a Sony 
prefere chamá-lo de tabletop. 

Segundo relatório da consultoria 
americana Forrester, o tablet é o dispo-
sitivo de computação utilizado por 
10% dos americanos. A preferência 
cresce quando se trata das faixas de 

maior renda. Metade dos executivos 
usa iPads como ferramenta de trabalho. 
"Dentro de cinco anos. 800 milhões de 
pessoas serão donas de tablets", disse a 
VEJA Frank Gillett. vice-presidente da 
Forrester. "Hoje, o primeiro contato 
das crianças com a internet já é feito 
por meio de dispositivos móveis. Difi-
cilmente vão querer usar um PC à mo-
da antiga." O ritmo acelerado da "ta-
bletização" dos computadores pode ser 
observado nos novos produtos exibidos 
na IFA. umas das principais feiras de 
eletrônica, encerrada na semana passa-
da em Berlim. A Samsung. Asus e Dell, 
fabricantes tradicionais de computado-
res portáteis, mostraram versões híbri-
das de laptop e tablet. São aparelhos 
leves, montados em torno de uma tela 
sensível ao toque e que podem ser utili-
zados ao estilo do iPad. Mas oferecem 
também a possibilidade de ser usados 
com teclado e mouse, como um com-

putador convencional. O modelo mais 
ousado do gênero tablet com teclado, o 
Surface, da Microsoft, chegará às lojas 
no mês que vem. 

O próximo passo da evolução, atual-
mente em desenvolvimento na Apple e 
na Microsoft, é um computador, provi-
soriamente apelidado de frames (em in-
glês, quadros). São telas de 20 ou mais 
polegadas que podem ser conectadas a 
tablets ou smartphones. Dois meses de-
pois do lançamento do iPad, em 2010, 
perguntaram a Steve Jobs, fundador da 
Apple, como ele via o futuro dos PCs. A 
resposta: "Computadores serão cami-
nhões e tablets, carros". Tablets, como 
os carros, são ótimos para as tarefas do 
dia a dia. Computadores, os caminhões, 
estão começando a ser reservados a tra-
balhos profissionais, especializados, de 
engenheiros, designers e similares. Um 
ano após sua morte, a previsão de Jobs 
começa a se concretizar. • 
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Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 37, p. 94-95, 12 set. 2012. 




