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odo mundo sabia que esse dia 
chegaria. O iPad m i n i era ape
nas uma ques tão de tempo. E, 
como havia previsto o site All 

Things Digital, a data foi o f inal de outu
bro. Mas no evento para a ce lebração da
quele que seria o principal concorrente 
do iPad atual (Samsung e Amazon con
seguem se destacar no mercado, mas a 
Apple ainda domina plenamente), um ve
lho conhecido, totalmente repaginado, 
roubou para si boa parte da a tenção. O 
novo iMac, com uma borda de apenas 5 
mm de espessura (isso mesmo, menos de 
1 cm!) arrancou suspiros e aplausos da 
platéia de jornalistas convidados . 

Não entenda mal, o evento foi criado 
para apresentar o iPad mini (que foi o úl
timo item a ser mostrado), juntamente 
com a chegada do MacBook Pro Retina de 
13 polegadas (que os sites de boatos já ha
viam anunciado para outubro), uma peque
na atualização do Mac min i (apenas pro
cessador e mais portas USB 3.0) e t ambém 
uma nova geração do iPad (a quarta, sobre 
a qual muitos comentavam, mas ninguém 
acreditava que a Apple teria coragem de fa
zer). Uma m a n h ã de San Francisco cheia 
de novidades como há tempos não se via. 

APENAS EM UMA MÃO 
Não há como negar, o mercado de tablets 
está cada vez mais competitivo. O iPad ain
da é o líder (cerca de 60% do mercado, se
gundo pesquisas), mas a concorrência co
meçou a se aproximar, principalmente em 
uma fatia da qual a Apple ainda não parti
cipava, a de modelos de 7 polegadas. O iPad 
mini vai tentar mudar isso. 

Apresentado por Phil Schiller, o iPad 
mini é um pouco maior do que seus pr in
cipais concorrentes, o Kindle Fire, o Ne-
xus 7, da Google, e o Galaxy Tab, da Sa
msung. A tela possui 7,9 polegadas e sua 
escolha não foi aleatória: com essa pro
porção, os aplicativos para o iPad origi
nal (cerca de 275 mi l , segundo T i m Cook) 
continuam funcionado perfeitamente, 

sem qualquer gambiarra. A resolução do 
iPad min i é a mesma da do iPad 2,1024 
x 768 pixels. Alívio geral entre os desen
volvedores. Porém, nada de tela Retina, 
o que causou uma certa decepção, afinal, 
ele será o único da família iOS atual sem a 
tela com melhor resolução. 

Com uma espessura de apenas 7,2 mm -
um quarto da do iPad - e pesando cerca de 
300 gramas, o iPad mini pode ser segurado 
com apenas uma mão, o que segundo Phil 
Schiller é a principal diferença entre o min i 
e o iPad tradicional. Mas não é a única. O 
processador usado é o A5 de dois núcleos, o 
mesmo do iPhone 4S, garantindo uma per
formance muito boa, mas inferior à dos dis
positivos iOS lançados neste ano, mas ain
da assim, rápido o suficiente para não ser 
abalado pelos chips Tegra ou Intel. A câme-
ra frontal é a FaceTime HD (filma em 720p) 
e a traseira é a de 5 megapixels (1080p para 
vídeo), a mesma do seu i rmão maior. 

Num momento raro de se ver em uma 
apresentação da Apple, Schiller demons
trou as qualidades do iPad mini , compa-
rando-o lado a lado com um de seus con
correntes. Pelo vídeo, apesar de não haver 
uma marca visível, parecia claramente 
ser o Nexus 7, da Google, o escolhido para 
ser espinafrado. A ideia era deixar claro 
que a Apple não estava copiando os tablets 
de 7 polegadas, mas oferecendo um produ
to melhor, já que as 0,9 polegadas a mais 
permitem uma visualização de 35% maior 
ao navegar na Web. O efeito da compara
ção, pelo menos pelo que se pode ver nas 
redes sociais, era que a Apple teria acusa
do o golpe e estava sendo arrogante ao fa
zer pouco caso dos outros tablets. 

E como nenhum tablet da Apple pode f i 
car sem sua Smart Cover, o mini também 
terá uma versão reduzida do acessório 
mais vendido (e copiado) para o iPad. A la
teral não é metálica e a quantidade de co
res é menor (não há versões em couro): pre
to, cinza, rosa verde, azul e a Product(RED) 
vermelha. Temos certeza de que será um 
sucesso de vendas também. 
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O que desagradou a todos foi o preço do 
iPad mini, US$ 329 pela versão básica (16 
GB e Wi-Fi). Enquanto um Kindle Fire é 
vendido por US$ 160 e o Nexus 7 de 32 GB 
custa US$ 250, a ideia de comparar produ
tos lado a lado não foi usada. Mas para a Ap
ple, o iPad mini não é nada parecido com os 
outros tablets, seja pela qualidade dos ma
teriais envolvidos (alumínio contra plás
tico), ou mesmo no que ele pode oferecer (a 
App Store ainda é bem mais robusta do que 
as outras lojas virtuais). 

Por enquanto, a tática de guerrilha pa
rece ter funcionado. No final de semana 
em que começou a pré-venda do iPad mini, 
a Apple esgotou o primeiro lote da versão 
branca em poucas horas. Até o fechamen
to desta edição, ainda não havia um número 
oficial de unidades comercializadas anteci
padamente, mas deve estar na casa dos mi
lhões, fácil. E as filas para compra nas lojas 
físicas também deverão ser grandes. 

FINO E ELEGANTE 
Mas como dissemos no começo desta ma
téria, o iPad mini foi certamente ofusca
do pela apresentação do iMac 2012, uma re
leitura do computador de mesa tudo em um 
que, desde 1998, representa uma ruptura 
com o que a indústria de PCs costuma criar 
(ou copiar, depende da época). Agora que a 
onda é apresentar máquinas com o moni
tor integrado, a Apple redefiniu o iMac, dei
xando novamente para t rás todos os con
correntes diretos (veja mais sobre esses 
clones na página 52 desta edição). 

Olhando de frente, o novo iMac é idênti
co ao modelo ainda vendido nas lojas, mas 
ao virá-lo de lado é que se percebe a grande 
mudança. "Deliciosamente fino" foi a a ex
pressão usada por Schiller para descrever 
o novo iMac. E somos obrigados a concor
dar. A lateral tem apenas 5 milímetros de 
espessura (isso mesmo, não chega a 1 centí
metro). A mágica para esse emagrecimen
to é óbvia: o leitor óptico para CDs e DVDs 
foi retirado definitivamente. Agora, apenas 
o Mac Pro e os MBP tradicionais (sem tela 
Retina) ainda possuem o dispositivo. 

Mas o iMac é realmente tão fino assim? 
Bom, como dissemos, nas bordas, sim, ele 
é. As fotos de divulgação mostram ape
nas o computador em ângulo, privilegian
do esse fator. Mas ao olhar atentamente, 
dá para ver que a parte de t rás é abaula
da, para que todos os componentes possam 
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GERAÇÃO PERDIDA 
O momento não muito agradável da ma
nhã (tarde por aqui) foi o anúncio da 
atual ização do não-mais- tão-novo-as-
sim iPad, lançado em abril deste ano. 
Isto quer dizer que menos de 7 meses 
depois, o iPad que todos compraram na
quele momento ficou desatualizado, 
quebrando o ciclo de 1 ano de obsolecên-
cia imposto pela própr ia Apple. É claro 
que as redes sociais rapidamente mos
traram a indignação dos usuár ios . 

A quarta geração do tablet da Apple 
(que agora se chama oficialmente iPad 
com tela Retina) chega com a mesma es
tonteante resolução de 2048 x 1536 pixels 
(contra os 1024 x 768 pixels do iPad mini 
e do iPad 2, que continua sendo vendido), 
tela de 9,7 polegadas na diagonal, câmera 
FaceTime HD (720p) e câmera iSight de 
5 megapixels de cinco elementos. Mas no 
resto, as mudanças apresentadas foram 
as que, incrivelmente, geraram decepção. 

A primeira al teração óbvia é o conec
tor Lightning, introduzido no iPhone 5 e 
agora espalhado em quase todos os dis
positivos iOS (apenas os modelos cria
dos até 2011, como os iPhones 4 e 4S e o 
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iPad 2 continuam com o conector de 30 pi
nos). Mas quem achou que, por conta disso 
o iPad de quarta geração seria mais fino e 
leve do que seus antecessores, se enganou: 
agora ele tem 9,4 mm e pesa 652 g, contra 
os 8,8 mm do iPad 2 e seus 601 g. 

Mas a grande mudança é interna. Sai o 
processador A5X para a chegada do A6X, 
com quatro núcleos para gráficos, uma evo
lução do A6 do iPhone 5, que acabou de ser 
lançado. O novo chip promete ser duas ve
zes melhor que o A5X, tanto em processa
mento quanto em gráficos. Além disso, o 
novo iPad chegou com mais opções para co
nexão LTE (ou 4G, como se diz por aqui) em 
outros países, como Inglaterra e outros do 
Velho Continente. O Brasil, claro, ficou de 
fora, assim como foi com o novo iPhone. 

Apesar das mudanças serem bem-vin
das, o que realmente decepcionou mui
ta gente foi a época escolhida pela Apple 
para mudar um produto que t inha sido 
atualizado há pouco tempo. Praticamen
te todo mundo que ficou horas na f i la para 
conseguir o "novo" iPad ficou frustra
do com a decisão da empresa, que espe
ra vender muitos agora-sim-novos iPads 
durante as festas de f im de ano. É esperar 
para ver se foi a decisão certa. 

OUTRO MINI 
Ao dizer que o Mac min i seria atualizado, 
Phil Schiller disse: "Vocês sabiam que ia
mos ter algo 'mini ' hoje, não é?". Claro que 

todos esperavam (e viram) o iPad min i , 
mas a piada agradou ao público. 

Apesar de passar quase desapercebi
do, devido a outros lançamentos , o Mac 
min i ainda é o Mac mais barato à dispo
sição dos usuár ios , custando R$ 2.500 no 
Brasil (US$ 600 nos EUA). Perfeito para 
quem ja tem mouse, teclado e monitor. 

A atualização foi bem singela, apenas os 
processadores mais rápidos (agora Core i5 
e i7 "Ivy Bridge", os mais modernos da In
tel), possibilidade de colocar um SSD de até 
256 GB e portas USB 3.0, também mais ve
lozes. De resto, conexão H D M I e Thunder-
bolt para monitores e aparelhos de TV mo
dernos e o mesmo visual bloco de alumínio 
que o tornou um concorrente em potencial 
como Mídia Center. A versão servidor tam
bém ganhou um novo chip, o Core i7 de 2,9 
GHz, e armazenamento de dois discos in
ternos de 1 TB. E nada mais foi dito, nem 
perguntado, sobre o Mac mini . 

MAIS PELA EDUCAÇÃO 
Mas o dia 23 de outubro não foi um even
to só para falar de hardware. Alguns 
aplicativos t a m b é m foram atualizados. 
O primeiro deles foi o iBooks. A terceira 
versão do programa agora tem um novo 
modo de leitura, apenas subindo as pá
ginas e não mais virando-as, como num 
livro físico (essa opção ainda continua, 
mas a nova é bem mais prát ica) . Outra 
novidade é que ele t a m b é m es tá integra
do ao iCloud e será possível retomar a 
leitura em qualquer dispositivo do ponto 
onde se parou. Além disso, você poderá 
marcar textos e compartilhar via Face-
book e Twit ter . Mui to legal. E para nos
sa alegria, a iBookstore brasileira agora 
tem livros pagos, porém, ainda em dólar 
(leia mais na página 83 desta edição. 

Outro programa que recebeu uma 
a t u a l i z a ç ã o foi o iBooks Author. Com a 
chegada do iPad m i n i , um produto vol 
tado para o mercado educacional, o 
software para c r i a ç ã o de l ivros d ig i 
tais interativos ganhou mais modelos, 
novas fontes (a lém da possibilidade de 
usar uma personalizada e exclusiva) 
e t a m b é m a possibilidade de i nc lu são 
de g rá f icos m a t e m á t i c o s diretamente, 
sem precisar r ende rá - lo s externamen
te. Os professores da á r ea de Exatas 
agradecem as m u d a n ç a s feitas. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 78, p. 36-40, nov. 2012.




