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Equipamentos Dispositivos unem
funções de notebook e tablet

LG acirra
disputa em
torno dos
híbr idos

D I V U LG A Ç Ã O

O SlidePad pesa 1 quilo, tem preço sugerido de R$ 2.499 e começou a ser produzido pela LG em sua fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo

João Luiz Rosa
De São Paulo

Até pouco tempo atrás, note-
books e tablets eram tratados co-
mo animais diferentes, embora
tivessem em comum o DNA da
mobilidade. Os notebooks, com
teclado e maior capacidade de
processamento, foram destina-
dos prioritariamente às tarefas
de trabalho, como escrever rela-
tórios, tirar pedidos e elaborar
planilhas. Enquanto isso, os ta-
blets tornaram-se um meio privi-
legiado para consumir conteú-
do: ver filmes, ouvir música, na-
vegar na internet, jogar videoga-
me. Mas por que não juntar tudo
em um equipamento só, capaz
de unir as duas pontas e simplifi-
car a vida do consumidor?

É a esse trabalho que as equi-
pes de engenharia dos principais
fabricantes globais se atiraram
há mais de um ano, com resulta-
dos que começam, agora, a se
disseminar no mercado brasilei-
ro. A nova categoria de equipa-
mentos tem nomes variados —
híbridos, conversíveis, tablet PCs
—, mas têm em comum a tela
sensível ao toque. A mais recente
concorrente a disputar o seg-
mento no país é a coreana LG,

que apresenta hoje o SlidePad,
lançado inicialmente na Coreia.

Como o nome já diz, o produto
tem uma tela que desliza para re-
velar um teclado, depois de o usuá-
rio pressionar um botão. O dese-
nho escolhido pela LG é apenas
um dos muitos que vêm sendo tes-
tados pelos fabricantes. Compa-
nhias como a americana Hewlett-
Pa c k a r d (HP) e a coreana Samsung
lançaram produtos cujas telas po-
dem ser destacadas do resto do
aparelho, e usadas de maneira in-
dependente, enquanto outra com-
panhia americana, a Dell, criou um
sistema pelo qual a tampa é virada
sobre o teclado, deixando à mostra
a tela sensível ao toque. Há solu-
ções ainda mais radicais: a taiwa-
nesa Asus, por exemplo, lançou
um aparelho com duas telas.

Esses produtos já estão dispo-
níveis no Brasil, com modelos im-
portados, um ponto que diferen-
cia a estratégia da LG. A empresa
decidiu produzir os híbridos em
sua fábrica de Taubaté, no inte-
rior de São Paulo, onde já produ-
zia celulares, monitores e notebo-
oks. “Isso exigiu um esforço de ca-
pacitação dos funcionários da fá-
brica, principalmente entre o
pessoal de engenharia, mas o in-
vestimento vale a pena”, diz ao

Va l o r Rodrigo Fiani, gerente-ge-
ral de vendas de informática e sis-
temas empresariais da LG.

O interesse dos fabricantes de
PCs nos híbridos é decorrência di-
reta das mudanças na preferência
de compra do consumidor. No
ano passado, enquanto as vendas
de PCs — incluindo micros de me-
sa e portáteis — caíram 2%, para
15,5 milhões de unidades, as de
tablets aumentaram 171%, para
3,1 milhões, segundo a consulto-
ria IDC. A expectativa para 2013 é
de uma queda de 7,2% no merca-
do de PCs, para 14,4 milhões de
máquinas, em contraste com um
aumento significativo dos ta-
blets: cerca de 5,5 milhões dessas
máquinas serão vendidas no país,
projeta a IDC. Não há dados espe-
cíficos sobre os híbridos, tratados
como uma variação dos ultrabo-
oks, os notebooks ultrafinos.

Se conseguirem criar equipa-
mentos capazes de oferecer uma
boa combinação de forças, os fa-
bricantes terão muitas chances
de sucesso com os híbridos, afir-
ma Bruno Freitas, analista da
IDC. Isso seria importante para o
setor, já que a redução de preços
dos PCs no ano passado afetou o
desempenho das companhias.
“Muitos fabricantes trabalharam

com margens próximas a zero”,
diz o especialista”. Novas tecno-
logias poderiam elevar nova-
mente essas margens. Antes, po-
rém, será necessário determinar
com mais clareza o que o consu-
midor espera desses dispositivos
— e quanto os deseja realmente.

Um dos desafios é de caráter téc-
nico. Avaliações internacionais
desses produtos têm mostrado
que, na média, eles se saem bem
como notebooks, mas são pesados
quando usados como tablets. O
SlidePad, por exemplo, tem 1 qui-
lo, bem mais que os 650 gramas do
iPad de geração mais recente.

O esforço dos fabricantes é com-
pensar os eventuais pontos negati-
vos e criar vantagens que compen-
sem eventuais contratempos. A HP
optou pela tela destacável, cujo pe-
so sem o teclado é de 680 gramas, e
instalou baterias tanto na tela co-
mo na parte do teclado. “Ao todo,
são 12 horas de autonomia”, diz
Fernando Soares, gerente de pro-
duto da HP. A LG também investiu
na bateria do SlidePad, cuja auto-
nomia também é de 12 horas, se-
gundo a empresa.

O principal adversário dos hí-
bridos, no entanto, pode ser o cus-
to elevado. Como a maioria dos
produtos vendidos no Brasil é im-

portada, os híbridos disponíveis
até agora custam de R$ 3 mil a
R$ 10 mil, muito acima da faixa
média de vendas de notebooks —
entre R$ 1,2 mil e R$ 1,3 mil — e de
tablets, de cerca de R$ 600, compa-
ra Freitas, da IDC. O risco é que por
mais que a integração de funções
faça sentido, muitos usuários pre-
firam pagar menos para ter os dois
dispositivos separados.

A decisão da LG de estrear no
segmento no Brasil com a produ-
ção local pode abrir caminho para
iniciativas semelhantes de outros
fabricantes. O SlidePad tem preço
sugerido de R$ 2.499, acima da fai-
xa mais vendida de notebooks,
mas abaixo dos preços de híbridos
de outras marcas conhecidas.

“A produção local mostra a
aposta da LG no Brasil”, diz Fiani.
“A companhia já adaptou linhas
internacionais de ultrabooks ao
mercado brasileiro, que também
são produzidas em Taubaté, e
trouxe ao país linhas como um
“all in one” [computadores de
mesa sem torre], que cumpre as
funções de um aparelho de TV.”

A HP, que começou as vendas
de híbridos no Brasil com produ-
tos importados, não descarta a
possibilidade de passar a fabricá-
los no país. “Estamos avaliando

[a aceitação do produto]”, afirma
Soares. O tamanho da tela é um
pontos sob discussão. O foco
atual está nos produtos de 11 po-
legadas, mas a companhia quer
saber se telas maiores, de 13 po-
legadas, ou menores, de 10, te-
riam aceitação. “Até o fim do ano
vamos adicionar novos produ-
tos. E também avaliamos a pro-
dução local”, disse Soares.

Outras empresas estão atentas
às sutilezas do mercado. “Os estu-
dos mostram que há vários perfis
de usuário, com uma multiplicida-
de de categorias de equipamen-
tos”, afirma Carlos Rabello, gerente
de marketing para consumidor fi-
nal da Dell. “Há consumidores que
reclamam que os híbridos não são
tão leves quanto os tablets, mas te-
mos ouvido muita gente dizer que
o tablet não os atende em todas as
suas necessidades.”

Nessa busca pelo produto
ideal, há espaço para surpresas. A
Dell concentrou-se nos usuários
residenciais de alto poder aquisi-
tivo, mas percebeu uma grande
demanda por parte das empre-
sas. “Foi melhor que o esperado.
As companhias estão compran-
do os híbridos para equipar seus
executivos, do nível de diretoria
para cima”, afirma Rabello.

De máquina de café a console, o Android está em toda parte
Sistema operacional
Ashlee Vance
Bloomberg Businessweek

O local de trabalho de Ken
Oyadomari no Centro de Pesqui-
sas Ames da Nasa, em Mountain
View, Califórnia, parece uma ten-
da de triagem de smartphones.
Pedaços de dezenas de aparelhos
desmontados estão espalhadas
por bancadas. Uma pequena
equipe de jovens engenheiros
vasculha o amontoado de peças
eletrônicas, extraindo cuidado-
samente placas-mãe do tamanho
de cartas de baralho — o coração
de microprocessamento da
maioria dos computadores —,
que serão adaptadas como cére-
bros de espaçonaves do tamanho
de uma bola de softball. A fabri-
cação e lançamento de satélites
normalmente envolvem milhões
de dólares, mas o preço dos na-
nossatélites de Oyadomari, co-
mo eles ficaram conhecidos, está
em torno de US$ 15 mil e caindo.
Ele espera oferecê-los para aulas
de ciências em escolas secundá-
rias, pessoas dedicadas a hobbies
ou qualquer pessoa interessada
em realizar experimentos cientí-
ficos no espaço.

Uma grande razão de os na-
nossatélites serem tão pequenos
e baratos é que eles rodam no sis-
tema operacional Android do
Google, familiar a qualquer pes-
soa que já comprou um smart-
phone ou um tablet. Ele é, de lon-
ge, o sistema operacional mais
usado no mundo; os aparelhos
que rodam no Android supera-
ram os iPhones da Apple, em ter-
mos mundiais, na proporção de
quatro para um. Por mais impres-
sionantes que esses números se-
jam, na verdade eles subestimam
a preponderância do Android
porque cada vez mais ele é o siste-
ma operacional por trás de quase
tudo que tem um chip de compu-
tador. Juntamente com os nanos-
satélites de Oyadomari, três dos
quais recentemente entraram em
órbita, o Android faz funcionar
máquinas de café expresso, con-
soles de videogames, geladeiras,

colheitadeiras robóticas, e ajuda
a encontrar rapidamente vídeos
postados no Fa c e b o o k .

O Android está se tornando o
sistema operacional padrão da
‘internet das coisas’ — o termo em
voga no Vale do Silício para a am-
pliação da interconectividade
dos dispositivos inteligentes, que
vão de sensores em calçados ao
monitoramento de motores a ja-
to, conhecido também por M2M.
Toda vez que um desses dispositi-
vos chega ao mercado, o Google
supera ainda mais a Apple e a Mi -
crosoft como o principal concor-
rente da área de software em um
mundo conectado.

Em parte, a ascensão do An-
droid foi tão rápida porque o Goo-
gle cede o software para os fabri-
cantes e desenvolvedores de apa-
relhos. O Google espera ganhar di-
nheiro com anúncios e outros ser-
viços em telefones e tablets que ro-
dam no Android. O programa é
também de fonte aberta, ou seja,
qualquer pessoa pode alterar o có-
digo e usá-lo em qualquer disposi-
tivo que quiser. Os engenheiros da
Nasa fizeram um ajuste fino no sis-
tema operacional para que ele
consuma menos energia, permi-
tindo que seus pequenos satélites
funcionem durante dias com
umas poucas baterias. “Se puder-
mos ter satélites bem pequenos e
baratos, será interessante ver o que
alguns sujeitos daqui poderão fa-
zer com eles”, diz Oyadomari.

O Google adquiriu a empresa
Android em 2005. O gigante das
buscas na internet pegou o softwa-
re — uma versão do Linux, por si só
um sistema operacional de fonte
aberta popular entre os centros de
dados e fanáticos por computado-
res — e o tornou mais simples e efi-
ciente. Isso melhorou o consumo
de energia; em condições normais,
quanto menos coisas um chip de
computador tiver de fazer para
realizar uma tarefa, menos eletrici-
dade ele vai consumir. O Google
também deu ao software uma in-
terface mais acessível e acrescen-
tou funções de toque.

Os críticos ridicularizaram a
ideia de o Android ganhar muita
força no mercado de aparelhos

móveis. Mesmo assim, sua condi-
ção de alternativa gratuita e aber-
ta à Apple, BlackBerr y e Microsoft
acabou atraindo um número su-
ficiente de fabricantes de apare-
lhos — com a Samsung sendo o
maior deles — para que em 2011
ele já fosse o principal sistema
operacional móvel do mundo.

O Google não é a única empre-
sa de tecnologia com seu próprio
sistema operacional minimalista
baseado no Linux. Anos atrás, a
Intel desenvolveu uma versão do
Linux para as comunicações mó-
veis chamada Moblin, enquanto
a Nokia criou outra versão cha-
mada M a e m o. O sistema opera-
cional WebOS da Palm tinha o Li-

nux em seu núcleo. Como geral-
mente acontece com os sistemas
operacionais, como o Windows
da Microsoft com os PCs na déca-
da de 90, as companhias de tec-
nologia se aglutinaram em torno
de um produto. Para praticamen-
te tudo que não é um servidor ou
um PC, o Android é o vencedor.

Jim Zemlin, diretor-executivo
da Linux Foundation, uma organi-
zação sem fins lucrativos, diz que o
Android conquistou totalmente o
mercado de aparelhos móveis. O
sistema operacional estava em 75%
dos smartphones — 162 milhões
de unidades — vendidos no pri-
meiro trimestre deste ano, segun-
do a empresa de pesquisas IDC.

Enquanto os iPhones e iPads
apresentam poucas versões e são
fabricados apenas pela Apple,
aparelhos móveis com o Android,
de todos os tamanhos e formatos,
estão inundando o mercado.

Os fabricantes de componen-
tes vêm se esforçando para que
tudo que produzem funcione
bem em todos esses dispositivos.
O resultado é que um número
grande e crescente de fabrican-
tes de aparelhos e companhias
de softwares está se especiali-
zando em tudo que envolve o
Android. “Cada variação de tela,
chip móvel e sensor conhecido
está sendo ajustado para operar
com o Android”, diz Zemlin. “Es -
tá ocorrendo esse efeito em re-
de, de modo que agora quem
quiser fazer um produto adapta-
do ao consumidor pode pegar o
Android e transformá-lo em
qualquer coisa.”

Zemlin diz que um bom exem-
plo é a SAIC Motor, uma fabrican-
te chinesa de automóveis que,
com uma equipe de seis desen-
volvedores de softwares, criou
um sistema de “infotainment ”
[informação e entretenimento]
Android para seus carros. “Me
deparei com eles em um salão de
automóvel, onde estavam perto
de outras montadoras com gran-
des equipes de software”, diz
Zemlin. “Eles disseram: ‘Somos
apenas seis e o Android’.”

Philip DesAutels, vice-presi-
dente de tecnologia da X i v e l y,
um serviço de computação na
nuvem recém-lançado, que sim-
plifica o trabalho necessário pa-
ra fazer um dispositivo transmi-
tir dados, estuda a ‘internet das
coisas’ há anos. Ele diz que o nú-
mero de downloads do software
Android específico da Xively é
cinco vezes maior que o do iOS
da Apple. Seu produto favorito:
um sistema de irrigação agrícola
baseado no Android, em que
uma rede de pequeninos com-
putadores à prova d’água regula
as válvulas de água nas planta-
ções. “Com o Android, você ob-
tém eficiência do ponto de vista
energético, fácil para os desen-
volvedores fazer a interface de

usuários e controles de toque, e
fácil para obter e transmitir da-
dos”, diz DesAutels. “Há uma co-
munidade maior por trás deles
do que qualquer outra coisa.”

A ascensão do Android é ruim
para a Microsoft, que está com
seu sistema operacional básico
desde 1996. O Windows Embed-
ded, como ele é conhecido hoje,
está nos automóveis da Fo r d , nas
caixas registradoras NCR e em
outros produtos. Mas, assim co-
mo aconteceu com os smartpho-
nes e os tablets, a Microsoft pa-
rece ter calculado mal o mo-
mento e a estratégia. “Não te-
mos registrado pedidos para a
Microsoft ”, diz DesAutels, acres-
centando que também está ou-
vindo isso de muitas compa-
nhias que querem fazer conta-
passos inteligentes, iluminação
de LED conectada à internet e
outros dispositivos que traba-
lham com iPhones e iPads.

É possível que esses periféri-
cos venham a rodar no Android
ou algo mais simples, diz DesAu-
tels, uma vez que a Apple não
parece interessada em deixar o
iOS rodar aparelhos que não se-
jam os seus. A Apple não quis fa-
zer comentários sobre o assunto.
Kevin Dallas, que comanda as
operações com o Windows Em-
bedded, disse que a Microsoft
tem uma tecnologia mais madu-
ra e sofisticada: “Hoje, a plata-
forma comercial número um é o
Windows Embedded.”

Andy Rubin, o diretor do Goo-
gle há muito encarregado do An-
droid, pode reclamar grande parte
do crédito pelo sucesso do softwa-
re. Ele estabeleceu uma incubado-
ra de empresas em Los Altos, Cali-
fórnia, onde amigos seus traba-
lham em projetos. Rubin disse a
um grupo deles que o Google rece-
beu, da indústria automobilística,
inúmeras manifestações de inte-
resse pelo Android, mas não quis
firmar acordos. Logo, quatro em-
preendedores fundaram a ‘s t a r t u p’
C l o u d C a r, que está construindo
um sistema de “infotainment ” pa -
ra automóveis, programada para
ir à venda neste ano. (Tradução de
Mário Zamarian)

TOMOHIRO OHSUMI/BLOOMBERG

Andy Rubin, do Google, nega acordo com a indústria automobilística
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