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TECNOLOGIA

Sóquemusaetrabalhacomum
MacBook Pro da Apple pode
avaliar o avanço tecnológico
que esse novo laptop da Apple
representa. Essa dream machi-
ne supera todas as expectati-
vas. Lançado em fevereiro nos
EstadosUnidos,elefoioprimei-
ro laptop de uma linha comple-
tadeportáteisdaAppleausara
nova geração de microproces-
sadores Intel CoreDuo.
Opontoaltodestanovagera-

ção é sua velocidade de proces-
samento: graçasaochip Intel, o
MacBookProalcançavelocida-
de quatro vezes maior que seu
antecessor, o Powerbook G4,
quejáeraumaexcelentemáqui-
na. Seu desenho é bonito e fun-
cional,comapenasumapolega-
da(2,5cm)deespessurae2,5kg
de peso.
O modelo que adquiri, uso e

avalio é um avião, ou melhor, é
umMacBook Pro (MA601 LL),
comchip de 2,16GHz,memória
RAMde2gigabytes (GB),disco
rígidode120GB,câmeraembu-
tida iSight, acesso a redes sem
fio, drive para ler e gravar CDs
e DVDs. Depois de quase dois
meses de uso intenso, posso fa-
zerumaavaliaçãodessamáqui-
na com razoável conhecimento
decausa.Ao longodosquase22
anos que usoMac, nunca havia
sentidooimpactodeumaevolu-
ção tão grandeentre umagera-

ção e a seguinte, quanto perce-
boagoraentreageraçãodoPo-
werbook G4 e a do MacBook
Pro. A Apple diz ser ele o note-
bookmais avançadonomundo.
Acho que tem razão.
Paramim, o MacBook Pro é

muito mais do que ferramenta
de trabalho: é banco de dados,
terminal de acesso sem fio à in-
ternet, centro de multimídia e
de comunicação, hobby, brin-
quedo e entretenimento. Com
ele, recebo e transmito e-mails,
baixo músicas, fotos e vídeo,
produzo apresentações, gravo
DVDs,preparoseleçõesdemú-
sicasparameuiPod,divirto-me
em casa, em viagem ou em fé-
rias, trabalho onde estiver, seja
emcasa,noescritório,noavião,
no aeroporto, nas salas de im-
prensa, nos hotéis, no Brasil e
nomundo.Quantoaodesempe-
nho, ele equivale a um desktop
avançado, graças ao processa-
dor duplo. E um detalhe espe-
cial:oMacBookPro jávêmcom
câmeradevídeoembutidapara
videoconferência.
Os novos Macs com o chip

Intel rodambemnão apenas os
novos softwares como os ante-
riores,criadosparaaarquitetu-
ra do chipG5, graças a umsoft-
waredetradução,chamadoRo-
setta, embora com uma veloci-
dade um poucomenor. Já exis-
te uma grande quantidade de

softwares universais, isto é, de-
senvolvidos para a nova plata-
formade chips Intel.

MAC-WINDOWS
Hámuito sonhava com a possi-
bilidade de usar dois sistemas
operacionais num só computa-
dor, trabalhando, por exemplo,
num Mac que rodasse tanto o

sistema OS X quanto oWindo-
wsXP.Agora já posso fazê-lo e,
curioso, o sonho é realizado
com o aval da própria Apple,
quepassoua oferecer o softwa-
re beta Boot Camp, que permi-
te aos Macs com processador
Intel rodar oWindowsXP.
Pessoalmente, trabalho há

muito tempo nos ambientes

Windows e Mac, vivendo as
duas plataformas. Daqui para
dianteposso,portanto,rodarto-
dos os programas que uso nos
PCs Windows no meu Mac. É
poressaeoutrasrazõesqueSte-
ve Jobs, presidente e fundador
daApple,sempreconseguesur-
preender o mundo. O software
BootCampjáestádisponívelpa-
ra download desde abril. Expli-
cando: softwarebeta é a versão
ainda em fase de experiência,
mas que pode ser rodada para
correção de eventuais bugs.
A linha completa de laptops

estádivididaemMacBookeMac-
Book Pro. Todos usam proces-
sadores Intel Core Duo, e têm
uma câmera de vídeo iSight
frontal, embutida, para video-
conferência. Todos trazem o
Front Row, programa que per-
miteaosusuáriosacessaremfa-
cilmente listas de músicas do
iTunes compartilhadas, biblio-
tecasdo iPhotoevídeopor toda
a casa via Bonjour, modelo de
redessemfiointegradoaosiste-
ma operacionalMacOSX.
A linha MacBook é a mais

simples, com monitor menor,
de 12 polegadas.Éumaestraté-
gia inteligente de oferecer lap-
tops Apple a um preço mais
acessível. Já a linha MacBook
Proémaisavançada,ecommo-
nitores maiores, que vão até 17
polegadas.

Para conhecimento do lei-
tor, relaciono a seguir os novos
laptops, das linhas MacBook e
MacBookPro, já disponíveis no
Brasil com seus preços:
●MacBookMA254LL/A, bran-
co, 13,3 polegadas, processador
de 1.83 GHz, memória RAM de
512MB, disco rígido de 60GB,
câmera iSight, controle remo-
to: R$ 4.999;
●MacBookMA255LL/A, bran-
co,monitor 13,3polegadas,pro-
cessador de 2.0 GHz, memória
RAMde512MB, disco rígido de
60GB, câmera iSight:R$ 5.999;
● MacBook MA472LL/A, pre-
to,monitor 13,3 polegadas, pro-
cessador 2.0 GHz, memória
RAMde512MB, disco rígido de
80GB, câmera iSight:R$6.599;
● MacBook Pro MA600LL/A,
branco, monitor 15,4 polega-
das, processador de 2.0GHz,
memóriaRAMde512MB,disco
rígido de 80GB, câmera iSight:
R$ 9.699;
● MacBook Pro MA601LL/A,
branco, monitor 15,4 polega-
das, chip de 2.16GHz, memória
RAM de 1GB, disco rígido de
100GB, câmera iSight: R$
11.899;
● MacBook Pro MA092LL/A,
branco, monitor de 17 polega-
das, chip de 2,16 GHz,memória
RAM de 1 GB, disco rígido de
120GB, câmera iSight: R$
12.999.●

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Sites como o YouTube tornam-se cada
vez mais populares, inclusive no Brasil

MACBOOKPRO–Velocidadeéquatrovezessuperior aoPowerbook

Appletemmáquinadesonho.ComchipIntel

Renato Cruz

Tem gente que dizia que pelo
menos a internet incentivava a
comunicação escrita, não é?
Nãomais.Aredeestásetornan-
do, cada vez mais, uma ferra-
mentadecomunicaçãoaudiovi-
sual.DeacordocomoIbopeNe-
tRatings, 1,2milhão de brasilei-
ros acessaram em abril o You-
Tube, site de vídeos que se tor-
nou um grande sucesso mun-
dial. O número representa 9%
do total de internautas. Em de-
zembrode2005,haviamsidoso-
mente 54mil.
“Ovídeonainternetéapróxi-

ma ameaça aomodelo de negó-
cios da mídia tradicional”, afir-
mouMarceloCoutinho,diretor-
executivo do Ibope Inteligên-
cia.“Nãotenhodúvida.”Eledes-
tacou,noentanto,queofenôme-
no também representa uma
grandeoportunidade. “Elaspo-
dem,nainternet, experimentar
idéias, testar atores e interagir
coma audiência.”
OYouTube foi criado, em fe-

vereiro de 2005, para as pes-
soas produzirem vídeos e os
compartilharem pela internet.
O que acontece na prática, no
entanto, é que os usuários aca-
bam colocando também na in-
ternetmuitacoisaqueeles cap-
turam da televisão e do DVD,
apesar do desrespeito a direi-
tos autorais.
Cerca de 6 milhões de pes-

soas visitam o YouTube todos
os dias e assistem a 40 milhões

devídeos.Osite recebemaisde
35 mil vídeos por dia. Segundo
dadosdo siteAlexa, oYouTube
está em vigésimo primeiro lu-
gar entre os sites commais trá-
fego da internet.

EVOLUÇÃO
Ocrescimentodovídeosedeve,
entre outras coisas, à expansão
da banda larga e das câmeras
digitais, inclusive no celular.
“Não é um fenômeno isolado,
mas uma evolução dos blogs e
do podcasting”, afirmou Couti-
nho. Os blogs são sites pessoais
que oferecem principalmente

textoepodcastingsãoarquivos
de áudio indexados. Assim co-
mo surgiram os fotologs, com
fotos, a partir dos blogs, apare-
ceram também os blogs de ví-
deos, ou vlogs.
Umdosmais famososéoRo-

cketboom, noticiário diário de
três minutos sobre tecnologia
apresentadoporAmandaCong-
don.Ele recebemais de 300mil
expectadorespordia.OYouTu-
be criou seus próprios suces-
sos.Umvídeoemqueduasgaro-
tasdublamedançamHey,músi-
ca da banda norte-americana
Pixies, foi visto 4,8 milhões de

vezes em nove meses. Dois
garotos chineses que du-
blammúsicascomo IWant It
That Way, do Backstreet
Boys, foram citados em re-
portagensdarevistaWired e
do site Slate, do jornal The
Washington Post.

CELEBRIDADE
Aondadevídeopelainternet
criou até famosos no Brasil,
comoJeremias.Ele foi preso
enquanto dirigia sua moto
embriagado.Suaentrevista-
donadelegaciaparaotelejor-
nal Sem Meias Palavras, de
Caruaru(PE),começouacir-
cular pela rede. No Orkut,
uma comunidade chamada
“Jeremias Presidente –
2006” tem56,4mil integran-
tes. Os vídeos no YouTube
emqueJeremias aparece fo-
ram vistos mais de 276,7 mil
vezes.
Enquanto no Brasil as re-

des de televisão têm medo
dasoperadorasdetelecomu-
nicações, nos Estados Uni-
dos elas identificaram como
ameaça empresas de inter-
net, comoGoogle eYahoo. A
indústria audiovisual encon-
tra-se no mesmo ponto em
que se encontrava a indús-
tria fonográfica há cinco ou
seis anos. Hoje, os efeitos da
facilidade de reprodução e
distribuição trazida pelas
tecnologias digitais são sé-
rios. A venda de discos caiu
20%noBrasil anopassado.●

ETHEVALDO SIQUEIRA/AE

TECNOLOGIASDAINFORMAÇÃO ● ECONOMIADIGITAL ● esiqueira@telequest.com.br
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Edson Romão Gomes, um dos
fundadores doHpG, agora está
à frente do Ligados, umserviço
denamoro via internet. “Resol-
vemos apostar no vídeo para
nos diferenciarmos”, explicou
Gomes.As pessoas inscritas no
sitepodemparticipardeumba-
te-papodevídeoantesdetroca-
rem contatos. Para isso, basta
ummicrofoneeumacâmerano
computador.Não épreciso ins-
talar nenhum software.
Lançadohá45dias,oserviço

será gratuito pelos próximos
dois meses. O diretor do Liga-
dosnãorevelaquantos jáse ins-
creveram, mas disse que 30%
disseramtercâmeranocompu-

tador. “Quando houver a possi-
bilidadedeIPTV,asredestradi-
cionaisde televisãovão terbas-
tante concorrência”, disse Go-
mes.A tecnologia de IPTVper-
mite transmitir vídeo por uma
conexãorápidadeinternetdire-
to para o televisor.
A tendência do vídeo na in-

ternetdeveinfluenciaromerca-
dopublicitário. “Mepareceque
ocomercialcriadosóparaanun-
ciarprodutoestáfadadoadesa-
parecer”,afirmouCelsoFiguei-
redo, professor de Comunica-
ção do Mackenzie. “Os anun-
ciantes já começam a experi-
mentar o formato de comercial
misturado a entretenimento.”

Umexemplofoiacampanha,ex-
clusivaparaa internet, feitape-
lo comediante Jerry Seinfeld,
com o Super-Homem, para a
AmericanExpress.
Existem cerca de 4,2 mi-

lhõesde conexõesdebanda lar-
ganoBrasil.Éa internet rápida
que permite a proliferação do
vídeo. Durante o evento Tele-
brasil 2006, de 1.º a 4 de junho
emAngra dos Reis (RJ), Rogé-
rioSantannadosSantos, secre-
tário de Logística e Tecnologia
daInformaçãodoMinistériodo
Planejamento, vai apresentar a
proposta para umPlanoNacio-
nal de Banda Larga. “Trata-se
deumainfra-estruturaéimpor-
tante para a competitividade
do País”, disse Santos. ● R.C.

Telejornal via
rede tem por dia
mais de 300 mil
espectadores
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