Calculadoras Financeiras HP: Tradição e modernidade
O ano é 1972. Um
dos proprietários da Hewlett-Packard solicita à sua
equipe de engenheiros o
desenvolvimento de uma
calculadora eletrônica que
coubesse no bolso do seu
paletó. De posse das medidas desse bolso, a equipe
projeta e constrói aquela
que seria a primeira calculadora eletrônica de bolso
do mundo: a HP35.

industrial, levou a uma diversificação do mercado de
trabalho e das necessidades profissionais.

quartzo líquido. Baseada na
HP38, a HP12C é a representante, para a área financeira, dessa nova geração
de calculadores. A HP12C
foi imediatamente acolhida
pelos utilizadores que buscavam alta performance e
facilidade de uso, aliadas
ao moderno visual e à tradicional qualidade HP.

HP80

O uso de calculadoras de bolso se verificava
como grande facilitador na
execução de tarefas, oferecendo segurança e precisão na obtenção de resultados.
HP35

Devido ao sucesso
de vendas e à aceitação do
público, novos modelos de
calculadoras, com diferentes propósitos e aplicações,
passaram a ser oferecidos
por outras empresas. A
própria
Hewlett-Packard
investiu em diferentes modelos, e apresentou, em
1973, a HP80, primeira
calculadora financeira de
bolso do mundo.

Inserida nesse contexto social e tecnológico, a
Hewlett-Packard apresenta
uma linha de calculadoras
de baixo custo no final da
década de 70. Com a experiência acumulada de duas
gerações de calculadoras,
é apresentada a HP38E,
cuja plataforma será a base
do maior sucesso de vendas da história da empresa:
a HP12C

Anos Dourados

HP12C: Uma História de
Sucesso

A evolução tecnológica característica da
década de 70, responsável
pela conseqüente redução
dos custos de produção

A quarta geração
de calculadoras HP utiliza
circuitos com baixo consumo de energia, como os
mostradores de cristal de

HP38, antecessora da HP12C

Na tentativa de
atender às necessidades
de outros utilizadores, a HP
inovou com o lançamento
de calculadoras mais sofisticadas, com agenda, calendário, relógio e recursos
adicionais para cálculos
financeiros
encontrados
somente em programas de
grande porte para computadores.
Entre essas novas
calculadoras destacam-se a
HP18C e sua sucessora
imediata, a HP19B. Ambas
possuem capacidade gráfica, seleção de um entre
seis possíveis idiomas,
cálculo de taxa cambial e
sistema genérico de solu-

ção de equações arbitrárias
(HP SOLVE).

HP12C

Mas a fidelidade
dos utilizadores da HP12C
se manifestou. Superando
qualquer expectativa mercadológica para equipamentos
eletro-eletrônicos
similares, como computadores ou agendas telefônicas digitais, a HP12C completou vinte e cinco anos de
produção no ano de 2007.
Até mesmo as calculadoras
financeiras da HewlettPackard com mais recursos
e capacidade operacional,
lançadas após o surgimento da HP12C, foram descontinuadas.
A ‘Família’ HP12C
O que é bom deve
permanecer, mas se for
possível, porque não melhorar? No ano de 2003 a
Hewlett-Packard lança a
HP12C Platinum, uma versão atualizada da HP12C,
com mais recursos e memória. Dois anos depois
são lançadas a HP12C
Prestige e uma nova versão
da HP12C Platinum. Em
2007, ao lançar a HP12C
comemorativa de 25 Anos,
a Hewlett-Packard marca,
definitivamente, o sucesso
dessa pequena gigante do
mundo financeiro.

