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● O iPad mini foi bem recebido
pela crítica. Blogs e sites de tec-
nologia que testaram o aparelho
destacaram, em geral, as vanta-
gens de segurar o aparelho com
uma mão só, o que nunca foi pos-
sível com os modelos anteriores.
“Pode não ser um smartphone
maior, mas ele certamente pare-
ce ser tão leve quanto um”, diz o
site Mashable. O iPad mini é 53%
mais leve que a quarta geração
do iPad, também lançada ontem.

Para o site The Verge, o iPad
mini é mais bem feito que os ri-

vais. “A título de comparação, o
Nexus 7 (do Google) e o Fire HD
(da Amazon) parecem brinque-
dos.” Segundo a publicação, os
outros fabricantes terão de se
atentar para a qualidade dos ta-
blets, pois há uma diferença gran-
de em termos de materiais.

Outra característica que cha-
mou a atenção foi o aproveita-
mento de tela. Em comparação
com o Nexus 7, uma página da
web fica 67% maior no modo pai-
sagem no iPad mini. O site Gizmo-
do questiona se tais detalhes afe-
tarão a decisão do consumidor. O
design mais bonito, a leveza e a
menor espessura valem pagar a
diferença?”, diz o site, em refe-
rência ao Fire HD. “US$ 130 é
muito dinheiro.” / NAYARA FRAGA

Negócios

C omo se previa, a Apple não apresentou
nenhuma novidade além das que já
eram sabidas antes do evento de on-
tem. Já dá para dizer que uma das mar-

cas da gestão Tim Cook na empresa é o fato de
que não há mais a preocupação com o sigilo que
havia nos tempos em que Steve Jobs era vivo.

Antes de outubro de 2011, o simples anúncio

de um evento da Apple dava início a uma série de
questionamentos sobre qual era a novidade que
iria ser apresentada. Por vezes até havia alguma
especulação mais precisa em relação a algum pro-
duto já existente ou a alguma linha de softwares.
Mas a atração principal sempre vinha subitamen-
te: foi assim com o iPod, o iPhone, os Macbook Air,
o iPad. Rumores sempre rodeavam estes eventos,
mas não dava para cravar com precisão tudo que
seria apresentado.

Desde que Steve Jobs morreu, essa preocupação
foi para o segundo plano. Acredito que isso ocorra
mais por marketing do que por displicência. Desde
que determinada informação sobre um produto
começa a aparecer na imprensa especializada,
aquele item já entra no imaginário dos fãs da em-
presa, e o anúncio oficial, em vez de data de nasci-
mento, apenas consolida sua existência. Até mes-

mo as especificações técnicas e os preços anuncia-
dos nestes eventos pós-Jobs sempre batem com os
boatos que começaram a circular meses antes.

O anúncio de ontem talvez seja o melhor exem-
plo. Afinal, o iPad mini não teve sequer seu nome
mudado. Desde que começou a ser especulado, no
fim do semestre passado, sabíamos que seria lança-
do no meio de outubro, mesmo antes de a empresa
apresentar o iPhone 5, no mês passado.

O fim do sigilo, contudo, não é a grande novida-
de da gestão Tim Cook, e sim sua marca mais evi-
dente. O que começamos a ver nesta terça-feira,
no entanto, é algo novo: uma Apple na defensiva.

Não adianta encher a boca para falar de seu me-
lhor momento e, ao anunciar o novo tablet, o vice-
presidente de marketing da empresa, Phil Schiller,
dedicar-se a espinafrar os tablets da concorrência,
falando mal da estrutura dos aparelhos com An-

droid, do tamanho da tela, da velocidade da res-
posta. Parece falta de convicção.

Isso sem contar que o próprio conceito de um
tablet menor que o iPad era malvisto pelo pró-
prio Jobs. Mas, menos de um ano após Amazon,
Google e Samsung terem começado a fazer fren-
te ao tablet da Apple com modelos menores, a
empresa vem com sua versão mini.

Que vai ser um sucesso de vendas, não tenha
dúvidas. Mas o futuro da Apple poderia ser mais
promissor se a empresa continuasse com a mes-
ma convicção – e arrogância – dos tempos de
Jobs. Resta saber quais serão os próximos pro-
dutos.

Para isso, basta esperar os próximos boatos.
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Novo aparelho
chega com
críticas positivas

NOVO MERCADO

INFOGRÁFICO/AEFONTE: EMPRESAS

 iPad mini Galaxy Tab 2 7.0 Nexus 7 Kindle Fire HD Xoom Media Edition
 Apple Samsung Google  Amazon Motorola

Sistema Operacional iOS 6 Android 4.0 Android 4.1 Android 4.0 modificado Android 3.2***

Dimensões (a x l x p / mm) 200 x 134 x 7,2 194 x 122 x 10.5 198 x 120 x 10.4 193 x 137 x 10.3 216 x 139 x 8.9

Peso 308 g 345 g 340 g 395 g 386 g

Tela 7,9" 7” 7” 7" 8,2"

Armazenamento 16 GB, 32GB ou 64 GB 8GB 8GB ou 16 GB 16 GB ou 32G 32G

Resolução de tela 1280x768 pixels 1024 X 600 pixels 1280x800  pixels  1280x800 pixels 1280x800 pixels

Internet Wi-Fi, 3G e 4G* Wi-Fi e 3G Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi e 3G

Câmera frontal 1.2 MP 0,3 MP  1,2 MP HD 1,3 MP

Câmera traseira 5 MP 3.2 MP Não Não 5 MP

Autonomia de bateria Até 10 horas Não informa Até 10 horas Até 11 horas Até 6 horas

Preço A partir de US$ 329** A partir de R$ 699 A partir de US$ 199** A partir de US$ 199** R$ 850

200 
mm

241,2
mm

iPad mini

7,2 mm

9,4 mm

iPad

*Não deve funcionar no Brasil     **Nos EUA    ***Atualizável para o 4.0

● Com o iPad mini, 
Apple vai competir 
com tablets menores

EM TAMANHO 
NATURAL
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Defesa. Tim Cook apresenta versão reduzida do iPad para tentar manter a Apple com folga na liderança do mercado de tablets

Apple lança iPad menor para concorrer
com tablets do Google e da Amazon
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A Apple apresentou ontem
seu novo tablet, o iPad mini,
uma versão reduzida do iPad,
líder absoluto desse mercado.
Também foram exibidos os no-
vos modelos de computado-
res e laptops da linha Mac, fa-
bricados pela empresa funda-
da por Steve Jobs, que atual-
mente tem o maior valor de
mercado do mundo.

“O iPad é o tablet mais vendi-
do do mundo, mas não quere-
mos tirar o nosso pé do acelera-
dor”, disse Tim Cook, presiden-
te da Apple, ao se referir ao pro-
duto com quase 100 milhões de
unidades vendidas em dois
anos. “Você pode carregá-lo na
palma da mão. E este não é ape-
nas um iPad reduzido. Todo o
design é novo”, acrescentou o su-
cessor de Jobs.

A introdução do iPad mini
ocorre em meio ao aumento da
concorrência neste setor ainda
dominado pela Apple, um dos
que mais cresce na área da tecno-
logia. Nesta semana, a Microsoft
apresentará oficialmente o Sur-
face, seu tablet que traz o novo
sistema operacional Windows 8,
além de ser o único com um tecla-
do acoplado no formato de capa.

Com 7,9 polegadas, espesso e
bem mais leve do que o original,
de 9,7 polegadas, o novo apare-
lho terá o preço de US$ 329 na
sua versão mais barata, de ape-
nas 16 GB de memória. Os mais
caros, que operarão em 4G e te-
rão 64GB de memória, terão um
custo adicional de US$ 129.

Todos os aplicativos existen-
tes no iPad funcionarão normal-
mente no iPad mini. E a versão
do último iPad também foi remo-
delada, com um processador
mais veloz e um cabo de conexão
similar ao do iPhone 5 – o mes-
mo se aplica à versão mini.

Ao introduzir o já antecipado
iPad mini, a Apple segue a ten-
dência dos concorrentes. O Goo-
gle, por exemplo, já conta com o
Nexus 7, um tablet com tela de
sete polegadas e que custa a par-
tir de US$ 199 nos Estados Uni-

dos. Nesse mesma faixa de preço
está o Kindle Fire, da Amazon,
também com tela de sete polega-
das e preço a partir de US$ 199. A
Samsung, maior rival da Apple
no mundo, também conta com
um tablet de sete polegadas.

Novo público. Steve Jobs, quan-
do era vivo, dizia ser contra as
versões menores dos tablets. Ao

longo do último ano, porém, a
Apple observou que o público
passou a buscar cada vez mais
esses aparelhos um pouco meno-
res do que o iPad, e a empresa
avaliou ser o momento de bater
de frente com as rivais, antes que
uma delas se transformasse em
uma ameaça.

Na avaliação de analistas de
Wall Street, o objetivo da Apple
não é tanto ter lucros com o no-
vo iPad mini. O foco será impe-
dir que as rivais vejam as suas
fatias de mercado aumentarem,
da mesma forma que ocorreu no
mercado de celulares.

Apesar dessa crescente con-
corrência, Tim Cook argumen-
tou no evento que os consumido-
res não tinham tanto interesse
em tablets rivais, já que 91% do
tráfego na web por meio desses

dispositivos vêm do iPad. Desta-
cou, ainda, que 94% das empre-
sas que estão na lista das 500
maiores empresas dos Estados
Unidos usam iPad.

Somar a esse cenário o iPad mi-
ni, portanto, é considerada uma
estratégia certeira. O site de tec-
nologia All Things D lembra que
Google e Amazon têm feito ta-
blets menores cada vez mais
atraentes para o consumidor
(ainda que não pareçam afetar
as vendas do iPad). “Não há moti-
vo para permitir que eles te-
nham o mercado de ‘mini iPads’
só para eles.”

O lançamento do iPad mini
acontece semanas depois de a
Apple lançar o iPhone 5. Como
no caso do iPad, a empresa se-
guiu a tendência de concorren-
tes na determinação do tama-

nho, pois o Galaxy S-III, um su-
cesso de vendas da Samsung, já
possuía dimensões maiores.

Diferentemente do que ocor-
re no mercado de celulares, on-
de enfrenta competição e não li-
dera as vendas, ficando atrás da
Samsung, a Apple ainda se man-
tém soberana no mercado de ta-
blets.

No evento de ontem na Cali-
fórnia, o iPad mini não foi a úni-
ca novidade. Embora cada vez
mais concentrada nos aparelhos
móveis, a Apple lançou a sua no-
va linha de computadores. O
iMac foi um dos destaques por
ser 80% mais fino e quase quatro
quilos mais leve do que a sua ver-
são anterior. O MacBook Pro, de
13 polegadas, terá uma tela reti-
na de alta resolução, similar às
do iPad e do iPhone.

Tecnologia. Apesar de ser a líder absoluta em vendas de tablets no mundo, empresa fundada por Steve Jobs começa a ver
concorrentes ganhando espaço com produtos menores e mais baratos, e se mexe para não dar chance de crescimento aos rivais

A Apple de Tim
Cook: sem sigilo e
sem convicção

● Nova versão
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TIM COOK
PRESIDENTE DA APPLE
“O iPad é o tablet mais vendido
do mundo, mas não queremos
tirar nosso pé do acelerador. (...)
Este não é apenas um iPad
reduzido. Todo o design é novo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




