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“Esses macmaníacos são uns lou-
cos”, diria Obelix, o gaulês, se vi-
vesse nos dias de hoje e precisasse
comprar um micro. Quem em pos-
sede suas faculdadesmentais paga-
ria de R$ 8 mil a R$ 11 mil por um
Mac, quando por pouco mais da
metade você pode comprar um PC
com configuração similar?

Bom, tem o tal do design. Um
pecezão bege com um monitor
Samsung 17 tela plana (o mesmo
usadopelaAppleno iMac)não“or-
na” tão bem quanto a recém-lança-
daelegantepeçadedecoraçãodigi-
tal.Mas nemtodos achamque vale
a pena pagar esse “plus” por ques-
tões estéticas. Afinal, um PC não
faz tudo igual ao Mac?

Nos últimos anos, a Apple tem
se dedicado firmemente a fazer do
Mac uma “experiência digital” di-
ferentedaconcorrência, porquesa-
be que só assim ela vai conseguir
sobreviver com uma fatia de 3% a
5% do mercado. Como a empresa
tem a faca, o queijo e a goiabada
na mão, fabricando o hardware, o
sistema operacional e programas
geniais que só rodam em Mac, a
coisa até que é fácil. A Apple é a
única empresa na indústria capaz

de pegar um conceito totalmente
“geek” como o processador de 64
bits e transformar em algo útil pa-
ra ousuário doméstico. Para o res-
tante da indústria de tecnologia
(leia-se mundo Windows), isso é
coisa de servidores e workstations
e sódevechegar àsmãosdos mor-
tais em três anos.

Caso em questão: o iMac G5.
Primeiro computador desenhado
para usuários como eu e você que
traz embutido o PowerPC G5. O
mesmo chip em megaclusters de
universidades e centros de pesqui-
saparadesvendarogenoma, a traje-
tória de mísseis e os segredos do
universo. Não é pouca porcaria.

A Apple usa todo esse poder de
processamento para fazer uma in-
terface amigável e saltitante para
rodar também o iLife, programas
que permitem a qualquer criança
(e até adultos) editar videozinhos,
criar músicas e montar DVDs.
OK, você pode fazer tudo isso em
umPC.Mas tenteverquantosPen-
tiums vai precisar para ampliar e
reduzir fotos em um catálogo com
25 mil imagens em tempo real.

O iPhotonoG5faz isso.OGara-
ge Band, membro do pacote iLife,
é outro que implora por um G5 e
permite dar vazão ao músico que
hádentro de todos nós.Mixa loops,

teclados, guitarras, voz e dispensa
PhDs em musicologia.

Profissionais vão acabar optan-
doporpagarmais ecomprarumPo-
wer Mac G5 torre, que pode vir
com dois chips G5. Mas não há dú-
vida de que o iMac pode ser usado
para o trabalho de edição de vídeo,
além de ser mais portátil e barato.

Nos EUA, o iMac G5 deverá
vender muito bem nesse Natal, ain-
da mais que a Apple o chamou de
“irmão maior do iPod”. No Brasil,
a coisa é mais difícil. Por causa dos
impostos de importação, ele chega
aquipelodobro do preçonos EUA.

É muito provável que a Apple
lanceprogramase funçõesdosiste-
ma que ofereçam a seus usuários
praticidades e poderes que eles
sempre quiseram ter, mas não sa-
biamquequeriam.Vale a penapa-
gar mais caro por isso? Tudo de-
pendeda sua vontadede fazerhoje
o que o seu vizinho só vai estar fa-
zendo daqui a um ano ou dois.●

Heinar Maracy é edi-
tor da Macmania, pri-

meira revista sobre
Mac no País

Vida de cidadão digital não é
fácil. Estourar o cartão de crédi-
to para ter sempre o apetrecho
tecnológico mais avançado é
uma tentação constante.

No final do mês passado,
por exemplo, minha operadora
de celular colocou “à minha
disposição” o melhor aparelho
do momento, com câmera digi-
tal, acesso à internet, bluetooth
e outros bichos. Não resisti à
tentação e aceitei a oferta. Mas
não sem antes elaborar uma sé-
rie de justificativas para a deci-
são que havia tomado.

Tem câmera digital? Ótimo!

Precisava mesmo de uma for-
ma prática de registrar minha
visita a alguns locais e, quem
sabe, até inaugurar um fotolog
sobre os aspectos digitais da ci-
dade.

Tem fone de ouvido sem
fio? Excelente! Falar no celu-
lar dirigindo é proibido, perigo-
so e como estou sempre no trân-
sito é melhor estar preparado.
O que eu ganho em produtivi-
dade e economizo em multas,
pago facilmente o que eles co-
bram a mais pelo aparelho.

Tem acesso rápido à inter-
net? Indispensável! Se eu preci-
sar enviar minha coluna e não
achar uma conexão para ligar o
notebook estou perdido. Já ima-
ginou este caderno com um es-
paço em branco? Se o celular ti-
ver acesso à rede, o problema
estará resolvido. Preciso disso.

Tudo bobagem. Em se tratan-
do de consumo, nem nossos ar-
gumentos racionais são racio-
nais. Nossa mente é hábil em
elaborar justificativas para
uma decisão de compra que é,
em sua natureza, emocional:

eu quero porque é bacana, é
caro, vou me sentir membro
do grupo dos modernos-de-
celular-moderno e, como di-
ria minha filha Sofia, vou
me “achar” cada vez que em-
punhar o aparelhinho.

É claro que essas funcio-
nalidades são úteis e que es-
tou me divertindo pra valer
com meu celular novo, mas
minha decisão não teve na-
da de racional. Comprei pe-
lo prazer de ter, não pela ne-
cessidade. E o pior é que
vou ter que sentir na pele,
mais uma vez, que o bem-es-
tar que o consumo traz aca-
ba logo, geralmente bem an-
tes que as parcelas do finan-
ciamento.

As empresas e suas agên-
cias de publicidade sabem
muito bem como esses meca-
nismos funcionam e conse-
guiram colocar o padrão de
consumo como medida de
sucesso pessoal. Mas eles
não fizeram isso sozinhos.

Todos nós ajudamos a
construir essa sociedade de
consumo sem critério, seja
quando olhamos torto para
um carro velho, caímos nas
armadilhas da moda ou acei-
tamos, sem discussão, a lei
de que o valor está no que se
tem, não no que se é.

Em tempo: uma semana
depois de receber meu apare-
lho “último modelo” lança-
ram outro, mais moderno,
com câmera de vídeo e TV.
Dá pra acreditar?

CORREÇÃO
Na coluna da semana passa-

da, informei o endereço erra-
do para o site da rede de Tele-
centros da Prefeitura de São
Paulo. O endereço correto é
www.telecentros.sp.gov.br.

C ricardo@kobashi.com.br

Saiba mais sobre Macintosh no site:

Cidadão digital

http://link.estadao.com.br
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Serviços no celular
são novos atrativos
Vídeo é uma das apostas e rotas podem
virar realidade em modelos sofisticados

O PIONEIRO (1984) – Macintosh
128k, o segundo computador
com mouse e gráficos na tela

A MENTE É HÁBIL EM
CRIAR JUSTIFICATIVA
PARA UMA DECISÃO
QUE É EMOCIONAL

DESIGN – O novo computador de mesa da Apple iMac G5 cabe dentro de um monitor, com 5 cm de espessura

Repórter tem24hspara
descobrirouniversoMac
PrincipiantenaáreadetecnologiaexperimentaoiMacG5,topdelinhadaAppleque
chegaàslojasestasemana,equebraacabeçaemsuaestréianomundodoMacintosh

IMAC G4 (2002) – Apelidado de
abajur ou girassol, superou o
Cube em performance

IMAC (1998) – Sucesso total;
cores e formas foram copiadas
pela indústria de eletrônicos

G4 CUBE (2000) – Apesar de ser o
supra-sumo do design, foi um
verdadeiro fiasco em vendas

COMPUTADOR DE MESA

Otávio Dias

Aviso logo. Sou experimentado
em jornalismo, mas novato na
área de tecnologia. Quando con-
vidado para trabalhar no Link, dei-
xei isso claro para o editor. A res-
posta foi: “Não tem problema.
Quero mesmo alguém com ‘men-
te de principiante’”.

A expressãovem do livro Men-
te Zen, mente de principiante, de
Shunryu Suzuki. “Há muitas pos-
sibilidades na mente do princi-
piante, mas poucas na do perito”,
ensina o mestre budista japonês.

Na segunda-feira passada,
veio a prova de fogo: um iMac
G5, último modelo de computa-
dor de mesa da Apple, caiu nas
minhas mãos. Nunca havia usado
um Macintosh antes. Mais: nun-
ca tinha tirado um computador
da caixa, instalado, configurado
o que fosse necessário e botado
para funcionar.

Diz a lenda que basta plugar
um Mac na tomada e apertar o bo-
tão que ele já sai funcionando. Se-
rá? Propus-me o desafio de traba-
lhar em cima da máquina durante
24 horas, com intervalos. E ver o
que descobria nesse período.

Ao abrir a caixa, a primeira sur-
presa: o computador se resumia a
um monitor de tela plana de 20 po-
legadas e apenas 5 cm de profundi-
dade na lateral, com tudo “escondi-
do” lá dentro, mais um teclado,
um mouse e três cabos. “Mas cadê
o computador?”, perguntou um
amigo que estava em casa (juro
que ele não me ajudou). Conectei
os cabos, pluguei o computador
na tomada e liguei o iMac. Surgiu
uma tela cinza e, no centro, o íco-
ne de uma pastinha com um ponto
de interrogação piscando. Algo es-
tava errado. Desliguei, chequei as
conexões, liguei novamente.

Em segundos, ouvi um som, e a
famosa maçã da Apple apareceu
no centro do computador. Pouco
depois, a tela ficou toda azul, com
ícones grandes alinhados na parte

de baixo. Agora sim.
Primeira tarefa: fazer o iMac fa-

lar com o mundo. Desconectei o ca-
bo Virtua do meu PC e coloquei no
vizinho de mesa. Desliguei e reli-
guei o aparelho. Seguindo o ma-
nual, cliquei na maçãzinha azul no
canto superior esquerdo e entrei
em System Preferences e Network.

Sem saber direito o que fazer,
cliquei em Network Setup Assis-
tant, selecionei a opcão de cone-
xão via cabo e cliquei em conti-
nue. Voltei ao Network e aí me
enrolei. Não sabia como conti-
nuar. Era madrugada, fui dormir.

No dia seguinte, liguei para o
Virtua (como demoram para aten-
der). Enquanto esperava, fui
avançando no System Preferen-
ces, sem mexer em nada, tomei
coragem de clicar em configurar
e, pronto, lá estava o site da Ap-
ple. Vitória: eu estava online.

O passo lógico seguinte seria
configurar o programa de e-mail.
Mas fiquei curioso em conhecer
o iChat, programa de mensagens

instantâneas da Apple. Entrei lá
e, em minutos, já havia consegui-
do um e-mail mac.com gratuito.
Imediatamente cadastrei-me no
iChat, mas não tinha contato de
nenhum adepto de Mac.

Voltei ao programa de e-mail
e resolvi configurá-lo para man-
dar e receber mensagens através
da conta mac.com. Em minutos
já enviava e recebia mensagens.
Tentei incluir meu e-mail Terra,
consegui receber mensagens,
mas tive dificuldades em enviar,
desisti. Afinal, já dava para me
comunicar com o mundo.

Havia completado 12 horas
com o iMac. Desconectei o Vir-
tua e reconectei-o ao PC. Surpre-
sa: não funcionava. Desliguei e
religuei o modem, não deu certo.
Atrasado para o trabalho, deixei
para resolver o problema depois.

Horas mais tarde, voltei e o PC
estava online. Mas, quando pas-
sei o cabo para o iMac, não fun-
cionou. Telefonei para o Virtua
e, novamente enquanto esperava,

percebi que o campo do IP (ende-
reço base a partir do qual o nave-
gador se conecta à internet) esta-
va vazio. Ao lado, havia um íco-
ne “renew IP”. Cliquei lá e o IP
reapareceu. O suporte do Virtua
entrou na linha. Disse que, a cada
vez que trocasse o cabo do PC pa-
ra o iMac e vice-versa, teria de re-
novar o IP. Religuei o computa-
dor e consegui me conectar.

O passo seguinte foi descobrir
onde escrever textos – no Apple
Works – e como acentuá-los, pois
o teclado do iMac não é adaptado
à língua portuguesa. Já havia arru-
mado um amigo Mac. Entrei no
iChat e, em segundos, ouvi sua
voz pelos falantes embutidos.

Ele me mandou o arquivo do
programa US International, feito
por um brasileiro e que pode ser
baixado pelo endereço www.bro-
ckerhoff.net/usi/index.html. “É
um segredo dos macmaníacos”,
brincou. Ajudou-me a instalar o
software e, logo depois, o iMac
já falava português.●

TRAJETOS NA TELA – No i830, os serviços de rotas estão online

Transferir
arquivos ficou
para próxima

FOTO: DIVULGAÇÃO

Consumo racional existe?

CELULAR

Roseli Andrion

Você disca um número. En-
quanto espera a ligação ser
completada, tem de ouvir o
tom de chamada – aquele
“tuuu... tuuu... tuuu...” que indi-
ca que o telefone do destinatá-
rio está tocando. E se, em vez
disso, fosse possível ouvir uma
música, especialmente selecio-
nada pelo dono da linha?

Na China isso já é realidade.
A operadora Far EasTone
(www.fareastone.com.tw)
tem o Call Me Ring: o cliente es-
colhe a música que seus amigos
vão ouvir quando ligarem para
seu telefone. Mais: pode selecio-
nar canções diferentes para ca-
da amigo ou gravar uma mensa-
gem personalizada para alguém
especial. Além disso, serve para
linhas móveis e fixas.

Esse é um dos serviços que
podem estar nas operadoras
de telefonia à disposição dos
assinantes em breve . Outra
novidade: aplicações em ví-
deo são uma aposta entre os
serviços multimídia. “Com
aparelhos mais sofisticados e
redes mais velozes, é natural
que surjam novos serviços”,
diz Thomas Labarthe, diretor
de Aplicações Móveis para a

América Latina da Alcatel.
Para ajudar no desenvol-

vimento desses aplicativos,
a empresa acaba de montar
no Rio de Janeiro seu 13º
3G Reality Centre – os ou-
tros 12 estão espalhados
por várias partes do mun-
do. Ali, ao lado de parcei-
ros, a empresa promete
transformar em realidade
os serviços mais populares.
Tudo isso foi pensado para
atender a demanda do con-
sumidor brasileiro. A idéia
é criar produtos e adaptar
alguns já existentes para o
mercado nacional.

Outro exemplo de servi-
ço útil é o Mapas&Rotas,
da Nextel (www.nextel.
com.br) – que guia o assi-
nante pelas ruas de São Pau-
lo e das outras cidades on-
de o serviço é oferecido. A
empresa tem um novo apa-
relho compatível com esse
sistema: o i830 (R$ 1.399).

Ele vai permitir que o as-
sinante não se perca mais.
Isso é possível graças a um
dispositivo de localização
por satélite (o Global Posi-
tioning System – GPS) em-
butido no aparelho, que dá
a rota e ainda informa co-
mo chegar ao destino que
se procura.●

Era hora de brincar um pouco. Pe-
guei um DVD Vídeo de Adeus
Minha Concubina e inseri na fen-
da quase imperceptível situada
na lateral direita do iMac. Em se-
gundos, o filme era exibido, com
boa definição, na tela inteira.
Agora, um pouco de música. Cli-
quei no ícone iTunes, fui levado
ao site da Apple e, em minutos, ti-
ve acesso a dezenas de rádios
com todos os tipos de música. As
24 horas já estavam se esgotan-
do, deu apenas para instalar o
MSN e ver se funcionava. Coisa
rápida, sem problemas.
Pronto. O tempo acabou. Não rea-
lizei tarefas fundamentais, como
transferir arquivos do meu PC pa-
ra o iMac ou descarregar fotos da
câmera digital. Mas havia com-
pletado as tarefas definidas como
prioritárias. Agora, faltava ape-
nas escrever o texto e enviar por
e-mail para o Estado.
Tarefa feita, lamento apenas ter
de devolver, em alguns dias,
“meu” novo computador. Afinal,
o preço de loja do modelo top de
linha sobre minha mesa é de R$
11.350, algo excessivo para o
meu bolso de jornalista. Mas to-
mei uma decisão: vou continuar
a exercitar essa tal “mente de prin-
cipiante”.●O.D
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