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Todos os anos, certos brinque-
dos e presentes tornam-se artigo
indispensável. Nos Estados
Unidos, donos de lojas já têm
uma idéia de quais podem ser os
presentes da moda no Natal.

Entre os que começam a se
destacar estão os que trazem
temáticas retrô, com apelo tanto
para os pais, saudosos de seus
anos de juventude, como para os
filhos. Por exemplo, a empresa
de brinquedos californiana Jakks
Pacific Inc. detectou
um aumento do inte-
resse por um conso-
le de videogames
com títulos clássicos
como Ms. Pacman,
Galaga e Pole
Position. O jogo se
conecta a um televi-
sor e custa em torno
de US$ 20. A empre-
sa também fabrica
as bonecas Cabbage
Patch Kids e os
bichos de pelúcia
Care Bear, que tam-
bém recuperaram a
popularidade.

“As mães com
filhos pequenos que
tinham esses brin-
quedos quando
eram crianças querem que seus
filhos também os tenham”, diz
Gary Severson, diretor da vare-
jista Wal-Mart Inc. responsável
pelas compras de brinquedos.

O videogame da Microsoft
Corp. Halo 2 para seu console
Xbox também está desapare-
cendo das prateleiras. 

Talvez o mais surpreendente
seja a disparada inicial de um
produto novo: um sistema de
aprendizagem chamado de
V.smile, fabricado pela Vtech
Holdings Ltd., de Hong Kong.
Trata-se de um brinquedo para
crianças em idade pré-escolar e
alguns apostam que ele vai se

tornar o maior sucesso da tem-
porada. Outro sistema de apren-
dizagem multimídia, o Leapster,
da Leapfrog Enterprises Inc.,
também poderia atrair o interes-
se de pais que querem que seus
filhos cheguem a Harvard. 

Outras das apostas para
crianças um pouco mais velhas
é o aparelho de vídeo portátil
Color Video Now, da Hasbro
Inc., e o ESPN Game Station, da
Mattel Inc., que tem jogos de
seis esportes diferentes. 

Também se detectou uma

estranha tendência: dar às
crianças versões dos “brinque-
dos” dos pais. Varejistas nota-
ram um aumento do interesse
em carrinhos de controle remoto
que são réplicas do Cadillac
Escalade e do Hummer H2.

Não se podem esquecer os
presentes para os não tão jovens,
ou seja, os próprios pais. Nesse
ponto, as grandes apostas serão
as câmeras digitais, os televiso-
res de alta definição ou os toca-
dores de música digital portáteis.
Ah, outra peculiaridade interes-
sante. Não bastasse a família,
agora também se dão presentes
aos bichos de estimação.

Brinquedos à antiga
seduzem os americanos
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Empresas de telefonia local estão sob fogo cer-
rado. Seus negócios tradicionais — conectar cha-
madas telefônicas para empresas e pessoas —
estão em queda. Rivais como empresas de TV a
cabo e novas empresas de internet começam a
poder oferecer seus próprios serviços telefônicos,
e em mercados como os Estados Unidos a compe-
tição já está ficando quente. Um número cada vez

maior de pessoas usa só
celular em vez da telefo-
nia tradicional.

Mas Edward E.
Whitacre Jr., o presiden-
te da telefônica local
americana SBC

Communications Inc., não está abatido.
Convencido de que a demanda por celular vai
continuar a crescer, ele recentemente abo-
canhou uma empresa do ramo, a AT&T
Wireless Services, por US$ 41 bilhões.
Isso fez da Cingular Wireless, a rede de
celulares da SBC e da sócia minoritária
BellShouth Corp., a maior telefônica
celular dos EUA.

Agora, Whitacre pretende fazer da
SBC uma gigante de TV e comunica-
ção que terá grande presença na sala
de estar dos consumidores. Ele plane-
ja enfrentar companhias de cabo com um
leque completo de serviços de TV que a SBC vai
misturar com acesso a internet, telefonia sem fio
e telefonia tradicional.

Whitacre, de 63 anos, falou sobre os novos
rumos do setor numa recente entrevista para o
Wall Street Journal. Alguns trechos:

Como a sala de estar do futuro vai ser segundo a
SBC?

Você pode estar assistindo à televisão, prova-
velmente numa fina tela de plasma. Se alguém
ligar, o número aparece na tela de televisão, sem
interromper a imagem — e você vai saber quem
está ligando. Se quiser atender, só precisa apertar
um botão no controle remoto.

Você pode sentar na sala e ver o conteúdo de
seu computador — talvez fotos de família. Ou, se
alguém lhe manda um e-mail, ele surge na tela
enquanto você assiste à TV. Se está assistindo
(um evento ao vivo), você pode apertar um botão
e mudar o ângulo da imagem. (...) Isso é o que os
visionários prevêem. Nunca fui muito visionário.

Por que as pessoas escolheriam uma telefônica
para trazer televisão a suas casas?

Acho que nós temos um nome bom, conhecido
e confiável. Temos um histórico de usar nossos
ganhos de produtividade não para aumentar pre-
ços — mas para prover mais ou melhores servi-

ços. (...) Já estamos oferecendo TV por satélite
(numa parceria com a EchoStar Communications
Corp.) e isso tem ido bem.

O sr. está prometendo atrelar TV, telefone, celular
e internet por meio de uma expansão de sua parceria
com a Yahoo Inc. anunciada na semana passada. Mas
essa “convergência” já era prevista há mais de dez
anos. O que o faz pensar que agora vai funcionar?

Agora há tecnologia para fazer isso (...). Era
impossível no passado.

Telefonias fixa e celular estão definitivamen-
te se fundindo. Mais pessoas têm celular, mais
pessoas têm banda larga, elas estão na internet,
podem ter internet em casa, podem ter internet
no celular. Vídeo agora é parte da equação.

O sr. considera empresas que oferecem telefonia
barata usando tecnologia voz-sobre-protocolo-de inter-
net (Voip, na sigla em inglês) concorrentes perigosos?

(Essas empresas) estão se apoiando numa apli-
cação de voz em conexões de banda larga. (...)
Elas usam minha infra-estrutura e instalações —
e não pagam nada. (...) Acho que todo mundo que
tem uma aplicação de voz é um concorrente a ser
enfrentado, pode apostar. Então vamos oferecer
Voip também. Temos quatro testes em andamento
com 1.000 clientes. Isso certamente está no está-
gio de ser encarado.
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A grande fusão da
telefonia: celular,
linha fixa, web e TV

MOUSE é o tipo da coisa que você só per-
cebe que precisava trocar quando põe a

mão sobre um novo.
A tecnologia do mouse melhorou muito

nos últimos anos. A velha esfera rolante está
sendo substituída por sensores óticos que eli-
minam a necessidade de mousepads. Os fios
estão sumindo. Botões e controles adicionais
executam funções extras, e o velho mouse
está sendo desafiado por desenhos estilosos.

Esta semana minha assistente Katie
Boehret e eu testamos cinco novos mouses
da Logitech, da Microsoft e de uma peque-
na empresa chamada MacMice. Alguns
usam tecnologia inovadora que melhora a
funcionalidade, outros simplesmente são
mais bonitos. Todos funcionam com os sis-
temas operacionais Windows e Mac.

Começamos com o
mais básico dos
modelos, o Optical
Mouse by
S+arck (o desig-
ner, Philippe
Starck) da
Microsoft, que nos
Estados Unidos sai a
US$ 15 — o preço de tabela
da Microsoft no Brasil é R$ 169. Por baixo
de sua carcaça, não é nada mais que um
mouse ótico com fio comum. Seu estilo é
realmente o único atrativo. O design é ele-
gante, com uma faixa azul ou laranja bri-
lhante no centro. Essa faixa colorida camu-
fla uma roda de rolagem e divide o mouse
em duas metades, com cada um dos lados
servindo como botão.

Como ambos os lados do mouse têm o
mesmo formato, o S+arck funciona bem
para canhotos e destros. Katie usou o
S+arck em sua mesa por semanas, e gostou
do estilo simples e da leveza. Mas ele não
tem nenhum extra, e seu fio é uma caracte-
rística antiquada, de modo que é uma boa
opção só para quem curte seu estilo.

A Logitech lançou um trio de novos mou-
ses que, apesar de estilosos, são realmente

focados em recursos e funcionalidade. O pri-
meiro que testamos era também o mais caro.
O MX 1000 Laser Cordless Mouse, de US$ 80,
está cheio de recursos. A coisa mais inova-
dora é que usa um laser, em vez de um sen-
sor ótico padrão. Segundo a Logitech, ele
tem 20 vezes a precisão de um mouse
ótico comum. Isso é útil quando se tra-
balha numa super-
fície espelhada ou
em madeira irre-
gular, que muitas
vezes atrapalham
um mouse ótico.

Testamos o
MX1000 em metal,
plástico e papel laminado, e ele funcionou
em todos. O mouse ótico da Microsoft não
funcionou em nenhuma dessas superfícies.

O MX1000 também tem vários botões. A
roda permite que você suba ou desça num
documento, mas também pende para os
lados para rolagem horizontal quando se
vêem fotos ou documentos. Também há
botões de avançar e voltar para o polegar,
para navegar na Web. Quando pressionada,

uma chave de aplica-
tivo na esquerda do
mouse apresenta uma
pequena lista dos pro-
gramas abertos no
momento.

O mouse vem
com uma pequena base, que se conecta
a uma porta USB e tomada. A base opera
como estação sem fio do mouse e como
recarregador de sua bateria de lítio recar-
regável. Uma bateria plenamente carregada
dura supostamente três semanas.

Também testamos o novo MediaPlay
Cordless Mouse da Logitech, de US$ 50, um
mouse ótico tradicional que usa pilhas e um
receptor que é apenas uma pequena vara
plástica que se conecta diretamente a uma
porta USB. É um mouse elegante, curvilí-
neo, rodeado por uma faixa de borracha
azul ou vermelha. Como o MX1000, tem
rolagem horizontal e botões especiais para
avançar ou voltar em páginas da Web.

Mas a chave deste modelo é sua capaci-
dade de lançar programas para execução de
áudio ou vídeo, como o iTunes ou o
Musicmatch, e controlar volume e execu-
ção. Sem nunca tirar suas mãos para o

teclado, nem mover o cursor para um menu
ou barra de tarefas, você pode pausar e
tocar músicas e vídeos, ou pular e voltar,
mesmo quando seu software de entreteni-
mento não é visível na tela. Se você usar

este mouse com um Mac, terá as fun-
ções básicas, mas não as de entre-

tenimento e navegação na Web,
ativadas por software disponí-
vel apenas para Windows.

Também gostei bastante
do terceiro mouse Logitech
que testei, o V500 Cordless
Notebook Mouse, de US$ 70.
Esse mouse ótico sem fio,
prateado e com detalhes em

azul suave, foi desenhado para
ser usado com um laptop, embora

também possa ser usado com qualquer com-
putador moderno. É pequeno e sólido, mas
também alto e largo o bastante para ser
realmente confortável. O mouse encolhe
para viagem e expande-se ao tamanho nor-
mal quando você quer usá-lo.

O V500 vem com um pequeno receptor
sem fio que se conecta diretamente a uma
porta USB. Em vez de uma roda de rola-
gem, ele tem uma espécie de faixa sensí-
vel ao toque que responde ao movimento
da ponta de seu dedo. A duração da bate-
ria parece ser ótima.

Finalmente, testamos um
novo mouse ótico sem fio

de uma pequena
empresa chamada

MacMice que é
desenhado para
o Macintosh,
mas também
funciona no

Windows. De
fato, ele parece

espec i f i camen te
projetado para o
novo iMac G5. É
chamado Mouse BT,
e nos EUA custa US$
70, no site macmi-
ce.com. (A empresa

lista o Brasil entre os países a que remete,
com frete de US$ 47.)

Em meus testes, ele funcionou bem, mas
constatei que sua função de rolagem não é
tão suave quanto à dos mouses da Logitech.

Mouse também evolui
Tecnologia e Você/Por Walter S. Mossberg

Novos modelos 
acrescentam botões úteis 
e têm design mais legal

Mouse BT
da MacMice

Preço: US$ 69,99
Mais informação:
www.macmice.com

Optical Mouse 
by S+arck
da Microsoft

Preço: US$14,95
(R$ 169 no Brasil)
Mais informação:
www.microsoft.com

V500 Cordless
Notebook Mouse
da Logitech

Preço: US$ 69,95
Mais informação:
www.logitech.com
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