
os próximos meses vamos presenciar 
uma enxurrada de lançamentos que pro
metem inundar o mercado de informáti

ca. Será o Natal dos ultratablets e dos tabletbooks. 
Para entender, basta dar uma olhada no que acon
teceu nos últimos anos. O computador de mesa foi 
rebaixado da posição de sonho de consumo e perdeu 
seu status para o notebook. 

Com o lançamento do iPad e "genéricos", os tablets 
se tornaram uma febre. Paralelamente, os celulares 
também tiveram uma evolução extraordinária com o 
lançamento dos iPhones da Apple e dos smartphones 
com Android. Começamos a ver nas ruas das grandes 
cidades alguns maníacos por informática que saem de 
casa equipados com celular, notebook e tablet. Uma 
verdadeira parafernália. E não demorou muito para 
a indústria perceber que isso acontecia porque esses 
equipamentos tinham muitos pontos em comum e ou
tros complementares com características que caíram 
no gosto das pessoas: mobilidade, possibilidade da 

troca de informações, tamanho pequeno, baixo peso, 
autonomia maior da bateria e tela sensível ao toque. 
Mas, com um problema: muitas vezes, o que era van
tagem em um equipamento não estava presente em 
outro. Para saciar a sede desses consumidores muitos 
equipamentos foram lançados. Mas o que a indústria 
conseguiu com esse ritmo de novidades foi aculturar 
o usuário para o fato de que esses equipamentos têm 
uma vida tecnológica curta. 

SUCATEAMENTO - Ninguém mais fica frustrado em 
comprar um equipamento e ao chegar em casa veri
ficar que eleja está ultrapassado. Exemplo disso são 
os ultrabooks. Às vezes é difícil acreditar que esses 

equipamentos fininhos, elegantes e mais rápidos que 
os notebooks foram lançados no Natal de 2011 e já se 
encontram em sua terceira geração. Muita gente ainda 
não se deu conta do que é um ultrabook e eles já estão 
sendo substituídos por equipamentos que reúnem 
características mais avançadas. Existem atualmente 
mais de cem projetos de novos equipamentos, que 
têm como base os ultrabooks, e que serão lançados 
nos próximos meses, alguns ainda neste ano, logo 
após a liberação do novo Windows 8, que deverá 
acontecer em outubro. 

O PC está passando pela mudança mais radical 
desde a criação do IBM PC há três décadas, e ao que 
parece o Windows 8 está sendo o agente de toda essa 
mudança. Pela primeira vez, uma versão do Windows 
poderá rodar em equipamentos de diversos tipos, de 
celular a desktop, de smartphone a ultrabook e tablet. 
Tudo indica que os híbridos é que farão sucesso e se 
firmarão como nova referência. 

Em especial para as empresas, o surgimento do 
Windows 8 deve impulsionar uma nova modalidade 
de softwares de administração e gestão que passarão 
a fazer uso dos monitores sensíveis ao toque. O que se 
percebe é uma mudança na forma como a Microsoft 
vê o PC: a nuvem, antes um acessório, agora é uma 
das peças centrais do processo. O SkyDrive (serviço 
gratuito de armazenamento de dados nas nuvens) é 
parte integrante do Windows 8. Ele permite que a 
Microsoft estenda seu ecossistema também a tablets 
e smartphones, com os usuários podendo acessar 
facilmente seus dados. A Microsoft quer liderar os 
próximos anos da computação e não tem poupado es
forços, nem dinheiro. Parece que se trata do despertar 
de uma gigante que estava adormecida. 

Portanto, se for possível, minha recomendação é 
que se retarde em alguns meses qualquer aquisição de 
equipamentos, até conhecer tudo que será oferecido. 
Todos os fabricantes importantes do mercado de in
formática; Acer, DELL, Samsung, Sony, Microsoft, 
estão com os seus novos produtos saindo do forno. 
Tudo isso, softwares e equipamentos estarão alicer
çados numa tela sensível ao toque e, futuramente, a 
dispositivos do tipo videogame, que identificarão os 
gestos do usuário e assim saberão o que fazer. Será 
o fim do mouse? Vamos aguardar para ver. 
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Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 23, n. 155, p. 54, out. 2012. 




