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A Apple apresentou uma versão de seu tocador de músicas iPod Shuffle, com a metade do 
tamanho do modelo anterior, porém com capacidade para o dobro do número de músicas, 
numa tentativa de atrair compradores, que vêm gastando menos em produtos de tecnologia 
em meio à recessão.  
 
O aparelho vai custar US$ 79 e está agora chegando aos varejistas, segundo uma declaração 
da companhia com sede em Cupertino, na Califórnia, nos Estados Unidos. O novo modelo do 
tocador de músicas tem capacidade para armazenar mil canções, em comparação com a 
versão mais antiga, que armazena cerca de 500 e custa US$ 69.   
 
A Apple está agregando memória e recursos a seus produtos para manter o crescimento das 
vendas, porque os crescentes cortes de postos de trabalho e o crédito mais apertado deixaram 
os consumidores menos propensos a adquirir aparelhos eletrônicos.   
 
O novo tocador de músicas é capaz de anunciar os títulos das canções, o nome de artistas e a 
listas de músicas que estão no aparelho, segundo a companhia.   
 
Na semana passada, a Apple atualizou seus modelos de mesa para consumidores, 
acrescentando recursos gráficos mais poderosos e reduzindo os preços de algumas máquinas. 
A companhia incluiu um iMac com monitor de 24 polegadas (61 centímetros) e o dobro de 
memória e armazenamento que o disponível na geração anterior de iMacs de 20 polegadas 
pelo mesmo preço. A Apple também lançou um Mac mini por US$ 599 com recursos gráficos 
mais rápidos.   
 
Entre distribuidores e clientes, a repercussão dos novos modelos de computadores da Apple, 
entre eles o Mac mini, sinalizam uma demanda positiva, disse ontem Shaw Wu, um analista do 
Kaufman Bros, em San Francisco, em nota a clientes. A melhoria nos recursos gráficos seduz 
os usuários, disse Wu.   
 
"Para nós, o novo Mac mini é como um Mini Cooper, um pequeno "fator de forma" premium, 
mas com razoável potência e processamento, disse Wu. "O Mac mini poderá surpreender e 
revelar-se um sucesso."   
 
A companhia poderá também lançar um netbook, computador ultraportátil, com tela sensível 
ao toque já no segundo semestre, de acordo com informações divulgadas pela Dow Jones 
Newswires nesta semana.   
 
Os netbooks são máquinas menores do que os laptops, oferecem acesso à internet e funções 
básicas de computação, e normalmente custam menos que os notebooks tradicionais.   
 
A Apple poderá também produzir um MacBook Air menor, que seria, essencialmente, um 
netbook, e poderá lançar uma versão maior do iPod Touch player, de acordo com Wu.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


