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Segurança para produzir

É isto que os empreendedores e seus investidores e

financiadores podem alcançar quando são perspicazes

no que se refere a gerenciamento de risco. Administradores

dinâmicos trabalham com o CME Group, o líder mundial

do mercado de derivativos. No CME Group, ajudamos

empresas e instituições financeiras em todo o mundo a

gerenciar os mais diversos riscos. Flutuações das taxas

de juros, movimentos no mercado de ações, variações

cambiais, custos de energia - sejam quais forem os

riscos, ajudamos o mundo a superá-los. Saiba mais em

cmegroup.com/advance.

Como o mundo avança
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em-vindos a mais 
um comentário da 
nossa série sobre os 
esforços dos fabri-
cantes de computa-

dores pessoais com Windows 
para fazer um laptop que 
seja também um tablet, com 
muito pouco sucesso. Desta 
vez, a tentativa vem da Dell e é 
bem criativa, até legal em cer-
tos aspectos. 

Mas, a exemplo de muitos 
outros laptops conversíveis, 
o resultado foi um computa-
dor que como laptop é muito 
bom, mas como tablet é gros-
so e pesado.

A Dell tem estado nas man-
chetes ultimamente, sobretu-
do devido a uma proposta de 
reestruturação empresarial, 
mas o assunto não será trata-
do aqui. O que importa é que 
ela continua fabricando PCs 
para consumidores comuns.

 Assim, testei o carro-chefe 
dos seus modelos conversí-
veis, o XPS 12, um ultrabook 
(como são chamados os 
laptops mais finos) que roda 
o sistema operacional Win-
dows 8. Nos Estados Unidos, 
ele parte de um preço de 
US$ 1.200 (salgado, para os 
padrões americanos) e tem 
uma tela de toque vívida e bri-
lhante de 12,5 polegadas.

No Brasil, o modelo mais 
básico sai por R$ 4.998,00 e 
o mais caro por R$ 6.499,00, 
segundo o site brasileiro da 
Dell.

O que torna o XPS 12 notá-
vel é o método que a Dell 
criou para transformá-lo de 
laptop em tablet e vice-versa. 
Enquanto outras marcas usa-
ram mecanismos deslizantes, 
ou dobradiças para dobrar 
ou rodar a tampa, a Dell criou 
uma tela giratória. Ela gira na 

moldura metálica da tampa, 
ficando de frente para o tecla-
do ou ao contrário.

Quando o XPS 12 está na 
posição clássica de laptop, 
basta empurrar a parte infe-
rior da tela pelo lado traseiro 
para fazê-la girar 180 graus. 
Fecha-se então a tampa e a 
tela já está virada para cima, 
pronta para ser usada como 
um tablet. Para retornar ao 
modo laptop, só é preciso 
abrir a tampa e inverter o pro-
cesso de girar a tela. Ao rodá-
la de uma posição para outra, 
a tela se encaixa novamente 
na moldura de alumínio da 
tampa de modo firme e con-
fortável.

Achei esse método fácil e 
confiável, além de inovador, 
o que é louvável por parte 
de uma empresa que nunca 
costumou ser muito aplau-
dida pelo design dos seus 
produtos. Achei a mudança 
do modo laptop para tablet 
um pouco mais rápida e fácil 
do que a de algumas técnicas 
diferentes que já testei em 
modelos de outras fabrican-
tes.

No entanto, como ocorre 
com todos os concorrentes 
que já testei e que não sepa-
ram completamente a tela do 
teclado, o XPS 12 não é um 
tablet muito útil, por motivos 
ligados tanto ao hardware 
quanto ao software. O apa-
relho pesa 1,5 quilo, mais 
que o dobro do que o iPad 
mais pesado. No seu ponto 
de maior espessura, o XPS 12 
é duas vezes mais grosso que 
um iPad. E é também muito 
maior.

Achei o XPS 12 desconfortá-
vel para ser usado como tablet 
por longos períodos, tanto 
nas mãos como no colo. Assim 
como seus concorrentes con-
versíveis, ele é, na melhor das 
hipóteses, um laptop padrão 
que pode ser usado ocasional-
mente na versão tablet, prefe-
rencialmente sobre uma mesa 
ou escrivaninha.

E há também a questão do 
software. 

Embora o Windows 8 da 
Microsoft já tenha seis meses 
de existência, na minha opi-
nião ele não melhorou muito 
sua característica de tablet: 
a tela inicial. Seus principais 

aplicativos, ou apps, para a 
tela inicial, como e-mail e 
calendário, melhoraram, mas 
ainda são rudimentares. E o 
pior: não se pode mais sincro-
nizar diretamente os dados do 
calendário Google com o novo 
aplicativo de calendário do 
Windows 8. E sua loja ainda 
não tem apps comuns para 
tablets Apple e Android, como 
uma versão oficial do Face-
book, ou o Flipboard, o popu-
lar aplicativo de notícias.

Na função de laptop con-
vencional, o XPS 12 se saiu 
melhor, mas ainda tem des-
vantagens, principalmente 
quando se trata da duração da 
bateria.

Seu principal ponto forte 
é a tela, que é especialmente 
brilhante, nítida e muito sen-
sível ao toque. Ela tem uma 
armação robusta, feita par-
cialmente de fibra de carbono. 
A máquina conseguiu execu-
tar tudo que testei, facilmente 
e rapidamente. Aí se incluem 
não apenas programas da 
Microsoft, como a versão 

mais recente do Office, como 
também programas tradicio-
nais de concorrentes, como o 
Adobe Reader, o Google Chro-
me e o iTunes, da Apple.

Na tela inicial, o compu-
tador rodou aplicativos de 
tela plena típicos dos tablets, 
como Twitter, Kindle, The 

Wall Street Journal e o New 
York Times. A Dell cortou 
muito a quantidade de sof-
twares indesejados — progra-
mas não solicitados ou con-
vites para testes — que já vêm 
instalados nessa máquina.

Mas, em parte devido ao 
mecanismo giratório da tela 
e aos componentes ocultos 

necessários para que este fun-
cione, o XPS 12 é mais pesado 
e mais grosso que o maior 
modelo do MacBook Air, da 
Apple, que parte do mesmo 
preço e tem uma tela maior, 
de 13,3 polegadas.

A duração da bateria é um 
grande inconveniente desse 
Dell. 

No meu rigoroso teste para 
laptops, em que desligo o 
programa de economia de 
energia, aumento a tela para 
100%, deixo a conexão sem fio 
ligada para receber e-mails e 
toco músicas continuamente, 
o XPS 12 resistiu somente 3 
horas e 31 minutos. É um pés-
simo resultado, comparado 
com as 6 horas e 13 minutos 
que consegui com o Mac-
Book Air de 13 polegadas no 
mesmo teste.

Em um uso mais normal, 
acionando a economia de 
energia, creio que se poderia 
conseguir de quatro a cinco 
horas no XPS 12, mas isso 
também continua não sendo 
grande coisa.

E há mais um problema 
neste Dell: a memória dispo-
nível. 

Dos 128 gigabytes no disco 
de estado sólido, apenas 102 
estavam disponíveis para mim 
quando tirei a máquina da 
caixa. A Dell explica que uma 
das razões é o espaço exigido 
pelo Windows 8 e um sistema 
Intel que garante inicializa-
ções rápidas.

 Uma consideração para 
quem pensa em comprar 
qualquer produto Dell é a 
estratégia anunciada pela 
empresa de atender principal-
mente a clientes empresariais. 
Mas os executivos da Dell afir-
mam que continuam compro-
metidos com o consumidor 
comum.

A Dell merece crédito pelo 
design inteligente da tela 
giratória no XPS 12. Mas é 
muito difícil fazer um com-
putador portátil que seja um 
ótimo laptop e um ótimo 
tablet, mesmo que o sistema 
operacional contenha ele-
mentos de ambos.

Tecnologia O modelo XPS 12 tem design inovador e tela atraente, mas é maior e mais pesado que o iPad 

Laptop da Dell dá voltas para tentar ser tablet
Tecnologia e você

Walter S. Mossberg

WSJ.COM/BRASIL
Empresas

O Dell XPS 12 tem uma tela giratória que alterna entre os modos laptop e tablet

O que torna o XPS 12 
notável é o método 
que a Dell criou para 
transformá-lo de 
laptop em tablet
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