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VALE A PENA
TROCAR POR
UM MAC?
A nova geração de computadores
Apple conquista cada vez mais usuários
que sempre foram fiéis ao PC
JULIANA NOGUEIRA

Q
UANDO DECIDIU QUE PRECISA-
va de um laptop, há cerca de
um mês, o engenheiro An-
dré Leite Balbi pesquisou as
opções e acabou levando um
iBook. Um pouco antes, o
programador Julian Montei-

ro comprou um MacBook Pro. Balbi e
Monteiro têm algo em comum além do fa-
to de estarem com computadores novos
em casa. Embora já admirassem o belo de-
sign das máquinas da Apple há muito tem-
po, ambos eram fiéis usuários de PCs com
Windows. O encanto dos equipamentos
munidos com o sistema operacional Mac
OS X nunca resistiu a uma análise que le-
vasse em conta critérios como o preço, a
disponibilidade de programas e o trabalho
de aprender a lidar com uma interface di-
ferente da que estavam acostumados. Pe-
lo menos até agora. Os dois estão entu-
siasmados com a mudança de lado. "A
qualidade das imagens é muito superior e
a integração com o (tocador de música di-
gital) iPod é fascinante. Meu Mac virou
um centro de entretenimento", diz Balbi.

Como Monteiro e Balbi, cada vez mais
usuários de PCs estão
saltando para o outro
lado da força. Final-
mente o público se deu
conta das qualidades

que antes só os aficíonados percebiam?
Bem, não foram os consumidores que mu-
daram, mas a Apple. Até o início da dé-
cada, a empresa parecia caminhar para a
falência. Mas, desde o lançamento do fe-
nômeno iPod, a maré começou a virar.
Num arroubo criativo, a companhia colo-
cou no mercado novos computadores e
sistemas operacionais. O cálculo que os
consumidores fazem para decidir sua com-
pra mudou de fato quando a Apple apro-
ximou suas máquinas dos onipresentes
PCs. Isso facilitou o uso do Windows, da
rival Microsoft, no Mac. Se você sempre
admirou o design dos computadores en-
feitados com o logotipo da maçã, o mo-
mento é mais propício do que nunca pa-
ra se deixar seduzir. Mas ainda há prós e
contras nessa decisão.

O estopim do atual cenário ocorreu em
março, quando a Apple anunciou que o
Macintosh deixaria de lado o processa-
dor PowerPC, fabricado pela IBM. para
utilizar pela primeira vez os chips da In-
tel, que permitem rodar o Windows. Se-
gundo a empresa, o chip da IBM não es-
tava mais suprindo a demanda por agili-
dade da máquina que a Apple pretendia
atingir. Steve Jobs, fundador e principal
executivo da empresa, alegou que a mu-
dança não teve como objetivo principal
ampliar o número de usuários. Mas, se
não foi a intenção, não há como negar
que o crescimento das vendas começa a

se consolidar como uma con-
seqüência bem-vinda. Faz
tempo que os produtos da Ap-
ple têm a capacidade de des-
pertar paixão em consumido-
res que os defendem com fer-
vor de torcida organizada. Mas
esse grupo sempre foi peque-
no, geralmente composto de
profissionais de setores como
design e criação e afícionados
de tecnologia em geral. No úl-
timo trimestre, contudo, as

Jobs, da Apple:
vendas em alta
graças ao iPod



vendas mundiais de Macs aumentaram
129% e os analistas acreditam que o ritmo
deve se acelerar. No Brasil, a rede Fnac,
que tem um público fiel de Macintosh,
registrou aumento na demanda após a im-
plementação do chip Intel de 10% a 15%.
"Muita gente que tinha dúvida se acos-
tumaria ou não com a plataforma ante-
rior tomou coragem ao saber que pode-
ria rodar Windows", diz Milton Miranda

O programador
Monteiro:
convertido
ao Mac

Júnior, gerente de
informática da lo-
ja em São Paulo.
Segundo ele, a
compatibilidade
com o iPod tam-
bém ajudou.

Com a altera-
ção na arquitetura
das máquinas, sur-
giram programas
que permitem ro-
dar o Windows no
Mac. Um deles é o
Boot Camp, soft-
ware desenvolvido
pela própria Apple
que pode ser bai-
xado gratuitamen-
te da internet e se-
rá parte integrante
da próxima versão
do sistema opera-

cional Mac OS X, batizado de Leopard.
O Boot Camp cria uma divisão no disco
rígido do Mac e instala o Windows ne-
le. Ao ligar o computador, o usuário es-
colhe se deseja iniciar com o Windows
ou com o Mac OS X. "Acho até que o
Windows roda melhor no Mac do que no
PC. É muito rápido", diz o gerente de
marketing Alexander Moraes, usuário do
Boot Camp. Outro software que traz o

Windows para dentro do Macintosh é o
Parallels Desktop. A vantagem do pro-
duto é a possibilidade de rodar simulta-
neamente os dois sistemas operacionais
na mesma máquina, além de permitir a
troca de dados e arquivos entre eles. Mas
isso é obtido à custa de uma ligeira que-
da de performance.

São novidades importantes. Ainda as-
sim, os PCs continuam tendo algumas
vantagens. Há muito mais variedade de
tamanhos e modelos de equipamentos,
produzidos por diferentes fabricantes. As
opções de preço também são mais abran-
gentes e a Apple não tem equipamentos
tão baratos quanto podem ser os laptops
e computadores de mesa equipados com
o Windows. Tudo isso precisa ser levado
em consideração. Mas os ventos parecem
mesmo favoráveis a Steve Jobs. O suces-
so do iPod não só resgatou a empresa da
crise como lustrou a imagem inovadora
da Apple e reacendeu a aura de visioná-
rio de seu executivo-chefe. Além disso,
a própria Microsoft deu uma mãozinha à
concorrente. Os sucessivos atrasos no lan-
çamento da próxima versão do Windows,
o Vista, são um fator a mais a empurrar
os Consumidores para os braços da Ap-
ple. "Não entendo por que o Mac é um
computador de nicho. Ele é muito me-
lhor para qualquer função", diz o médi-
co Oswaldo Ferreira Netto, antigo usuá-
rio de Macintosh. Cada vez mais gente
pode pensar como ele agora que os mun-
dos da Microsoft e da Apple estão mais
próximos. Essa parece ser a aposta de
Jobs — e, com tanto vento a favor, pode
ser que ele acabe conseguindo. •
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