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Dispositivos móveis Duas opções de tablets para quem quer gastar menos sem sacrificar o tamanho da tela
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Asus Memo Pad Smart

Kindle Fire HD
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Tamanho da tela (polegadas)
Preço inicial (US$)
Espessura (cm)
Peso (gramas)
Aplicativos de tablet
Duração da bateria
Resolução da tela
Armazenagem (GB)
Câmera frontal
Câmera traseira (MP)
Com celular
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9,9
580,6
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A Microsoft quebrou recordes
de vendas em 2010, quando lançou seu Kinect, um dispositivo de
rastreamento de movimento que
permitiu aos usuários do console
Xbox jogarem seus videogames
favoritos só através de gestos, sem
a necessidade de um controle.
Agora, com a ajuda de desenvolvedores externos, a gigante
do software espera levar o Kinect,
uma tecnologia desenvolvida
pelo brasileiro Alex Kipman, para
além dos videogames.
A Microsoft está se expandindo na China financiando uma
incubadora para desenvolvedores externos com a meta de criar
produtos baseados na tecnologia
Kinect para uma série de indústrias, incluindo cuidados médicos
e varejo. Nos Estados Unidos, 11
empresas foram selecionadas no
ano passado, entre cerca de 500
candidatas, para os primeiros três
meses do programa intensivo da
Microsoft, chamado de “acelerador”, em Seattle. A Microsoft afirmou que escolheu três empresas
para o programa na China, que
vai até junho.
A Microsfot dá a cada empresa participante do programa em
Seattle US$ 20.000 para criar um
software que pode ser usado com
o Kinect para Windows, mas não
está requisitando qualquer participação acionária ou direitos de
propriedade intelectual. O que
a Microsoft ganha são desenvolvedores de todo o mundo trabalhando em projetos que poderiam abrir novos mercados para
a tecnologia Kinect do Windows.
Dessa forma, ela pode convencer
consumidores e empresas a comprar seu hardware para usar os
potenciais aplicativos.
O sensor Kinect para Windows,
que seria necessário para qualquer empresa que queira usar
essas novas tecnologias potenciais, é vendido pela Microsoft
por US$ 250 nos EUA, mais do
dobro do preço do controle em
sua versão para jogos no Xbox.
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seja uma versão um pouco
mais antiga desse software.
Mas o Kindle, em linha com o
rebaixamento do sistema operacional Android para a função de simples “encanamento”
interno, roda o Ice Cream Sandwich, uma versão do Android
que é uma geração inteira mais
antiga que a atual.
Talvez a maior diferença
entre os dois tablets seja a
duração da bateria. Fiz meu
rigoroso teste de costume com
ambos os tablets, reduzindo
o brilho da tela para 75%,
deixando a conexão sem fio
rodando no fundo para receber e-mails, e em seguida executando vídeos até o aparelho

parar por falta de bateria.
O Kindle Fire HD 8.9 trabalhou 8 horas e 16 minutos,
quase duas horas menos do que
o iPad, porém mais que muitos
tablets que já testei. Mas o Asus
MeMo se saiu bem mal, durando apenas 5 horas e 27 minutos,
quase 3 horas menos que o
tablet da Amazon.
Para obter o Kindle por US$
269, é preciso aguentar os
anúncios, alguns na tela de
bloqueio e outros na tela inicial, sob a forma de recomendações para comprar outros
conteúdos. É possível desligar
estes últimos nas configurações — um novo recurso. Mas,
para se obter um modelo sem

os anúncios de tela cheia, que
a Amazon chama de “Ofertas
Especiais”, é preciso pagar
US$ 15 a mais, seja na hora de
comprar o aparelho ou então
através de uma obscura página
na Amazon.com.
Outros inconvenientes do
Kindle HD 8.9 são a falta de
uma câmera traseira e o fato
de que seu navegador, o Silk,
continua, nos meus testes, um
pouco mais lento para acessar
a internet do que o iPad ou os
navegadores Android padrão.
Por outro lado, o Kindle
maior oferece uma tela nítida,
com bom contraste, e pode ser
comprado, por apenas US$ 30 a
mais, com o dobro da memória.

A versão de US$ 399 oferece
opção para conexão com redes
celulares, além de Wi-Fi. É mais
leve e um pouco mais fino que
o iPad de tela grande, e um
pouco mais fino e mais leve que
o MeMo 10.1, embora este último também seja mais leve que
o iPad. Sua resolução de tela é
muito maior que a do MeMo,
mas menor que a do iPad.
A Asus não possui um
modelo com memória maior e
nem conexão de celular, mas
oferece um slot para cartão de
memória extra. Também tem
um recurso interessante que
permite fotografar em disparos
contínuos de até 100 fotos. O
recurso funcionou, mas algumas fotos saíram fora de foco.
Nos meus testes, o Kindle
nunca desligou nem saiu do ar,
nem apresentou nenhum problema. Com o Asus, tive dois
problemas pequenos, mas irritantes. Um aplicativo chamado
BuddyBuzz — uma das muitas
tentativas dos fabricantes de
dispositivos de juntar todas as
redes sociais em um só lugar —
saía do ar com frequência; mas
duvido que muitos usuários
vão utilizá-lo. E, ao passar filmes alugados da loja Google,
recebi várias mensagens dizendo que o filme não podia ser
autenticado. Uma batidinha
na tela resolveu isso, mas ninguém quer ser interrompido
dessa forma enquanto assiste
“A Origem”. A Asus informou
que não conseguiu reproduzir
nenhum dos dois problemas,
mas iria investigar.
Muitas pessoas podem preferir tablets menores, de US$ 200
ou até menos. Mas, para quem
quer uma tela de tamanho
normal por um preço menor,
estes dois modelos são boas
escolhas.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Empresas, p. B13.

GESTSURE TECHNOLOGIES

Software da GestSure permite a médicos acessar arquivos apenas com gestos

Sheridan Jones, diretor de
estratégia de negócios da divisão
Kinect para Windows da Microsoft, diz que a empresa já registrou mais de 500.000 downloads
de um kit de desenvolvimento de
software que está disponível para
desenvolvedores. Recentemente,
a empresa lançou uma atualização para o kit que oferece funções
de modelagem 3-D, entre outras
características.
Para os desenvolvedores, o
Kinect para Windows abre a
porta para a criação de software
usando a tecnologia de controle
de gestos. “Ele detecta profundidades”, diz Dave Malcolm, um
veterano da Microsoft que agora
lidera a incubadora da empresa.
“O Kinect sabe onde você está,
com ou sem uma câmera.”
Além de uma câmara infravermelha e um projetor, o Kinect
possui um microchip que faz
“rastreamento esquelético”, ou
seja, ele rastreia movimento sem
o uso da lente de uma câmara.
Essa tecnologia pode um dia levar
a semáforos digitais que reconhecem os pedestres ou provadores
virtuais onde clientes de lojas
podem “experimentar” roupa
sem se despir. Também poderia
levar a novos produtos médicos.
Uma firma que passou no programa da Microsoft, a GestSure
Inc., está tentando resolver um
problema complicado para as
salas de cirurgia.
“Os cirurgiões precisam de
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*A Google, que mantém a loja virtual de aplicativos Google Play Android, não fornece dados específicos sobre aplicativos para
tablets, mas acredita-se que onúmero seja bem menor que os da loja da Apple e da Amazon.
The Wall Street Journal
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Comparação entre dois tablets de tela grande com preços menores

Sensor Kinect da Microsoft
vai além dos videogames
Timothy Hay
The Wall Street Journal

ASUS; AMAZON

Alternativas para quem acha o iPad caro
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ste mês marca o terceiro aniversário do
iPad, da Apple. Desde
que chegou ao mercado, já vendeu mais de
120 milhões de unidades, e os
tablets em geral decolaram. Mas
os tablets de tela grande, como
o iPad de 9,7 polegadas, ainda
são caros para muitos bolsos.
Nos Estados Unidos, os preços
do iPad mais recente e o novo
Surface RT da Microsoft começam em US$ 499. Até mesmo os
tablets mais baratos de outras
marcas conhecidas custam
normalmente de US$ 300 a US$
400. Para pagar muito menos,
seria preciso escolher um aparelho muito menor, na faixa de
7 polegadas (todos os preços
mencionados nesta coluna são
para o mercado americano e
não incluem impostos).
Agora, os principais fabricantes estão reduzindo os preços de alguns tablets de tela
grande para um pouco menos
de US$ 300. Esta semana testei
dois desses modelos. Um deles
é o Kindle Fire HD, o maior
da série Kindle, com tela de
8,9 polegadas e um preço há
pouco tempo reduzido de US$
299 para US$ 269. O outro é
um novo tablet de 10,1 polegadas da Asus, o Memo Pad
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Smart 10.1, vendido a US$ 299.
Como a tela do Kindle é só um
pouco menor que a dos tablets
de cerca de 10 polegadas, considero que pode ser incluído
na categoria.
Que tipo de tablet grande
se consegue por menos de
US$ 300? Alguns muito bons.
Embora nenhum dos dois que
testei seja tão bom quanto o
iPad, ambos são bons produtos
pelo preço que custam.
São dois tablets bem diferentes um do outro. O novo Asus é
um tablet Android padrão, já
com um monte de aplicativos
da Google, a fabricante do
Android, e também alguns da
Asus. Tem duas câmeras, frontal e traseira, e memória interna padrão de 16 gigabytes. E
tem acesso à loja Google Play,
que oferece mais de 700.000
aplicativos — dos quais apenas
uma fração foi projetada para
aproveitar uma tela grande.
O Kindle Fire HD 8.9, tal
como o seu popular irmão de 7
polegadas e preço de US$ 199, é
tecnicamente um tablet com sistema operacional Android, mas
ele enterra o Android debaixo
da interface do usuário da Amazon. Não possui aplicativos da
Google e usa sua própria loja de
aplicativos para tablets, muito
selecionados, que atualmente
oferece 50.000 apps. É capaz de
gerenciar e-mails, navegação na
web e redes sociais, e de executar
aplicativos e jogos populares de
outros fabricantes. No entanto,
o Kindle Fire HD serve sobretudo
de porta de entrada para a Amazon e sua vasta coleção de mídia
digital— livros, vídeos e música.
Ele também vem com 16 gigabytes de memória interna.
O tablet Asus roda a atual
versão principal do Android,
o chamado Jelly Bean, embora

ut

Tecnologia e você

io
n

O que podem oferecer os tablets mais baratos

mãos totalmente esterilizadas,
mas também precisam ter acesso
a registros de pacientes, exames,
raios-X e ressonância magnética”,
diz Jamie Tremaine, diretor-presidente da canadense GestSure.
A GestSure produz hardware e
software que funcionam com o
Kinect para dar a cirurgiões uma
interface para acessar registros
sem precisar tocar em nada. O software da empresa usa a alimentação tridimensional do Kinect e a
traduz em comandos de teclado
que funcionam em computadores hospitalares, diz ele.
A GestSure já vendeu o produto para hospitais no Canadá e
está testando programas-piloto
em hospitais americanos, disse
Tremaine.
O varejo é outro setor potencial
para aplicativos com o Kinect. A
Kimetric Inc., empresa criada na
Argentina e que foi transferida
para Miami, quer usar o dispositivo para fornecer análise de
clientes para empresas de varejo,
medindo quantas pessoas param
em frente a uma tela ou mostrador, quanto tempo permanecem,
se elas tocam o produto e até
mesmo se a sua linguagem corporal manifesta interesse ou tédio.
“Trata-se de entender o comportamento do consumidor de
uma nova forma”, disse o diretorpresidente, Alejandro Muther.
A Kimetric já está testando o
produto com um projeto-piloto
na Argentina.
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