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Se você ainda não entrou no fantástico 
mundo dos cabos e dispositivos com entradas 
no padrão USB-C, as chances são que uma 
parte do seu tempo seja gasto tentando conec-
tar equipamentos USB-A no seu desktop ou 
notebook, certo? Agora, uma companhia fi-
nalmente parece ter tomado em mãos a tarefa 
de acabar com esse sofrimento. Com o nome 
pomposo de ‘MicFlip Fully Reversible Micro 
USB Cable’, o acessório da WinnerGear quer 
acabar com a odiosa tarefa de testar sua sorte 
plugando cabos USB-A. O mais interessante 
é que o item não se contenta em ‘consertar’ 
a ponta que pode ser ligada a computadores 
e powerbanks (carregadores): ele também 

possui um conector micro USB reversível.
Isso significa que, quando você estiver as-

sistindo a vídeos no celular à noite e a bateria 
acabar, não é preciso mais tatear o cabo de 
energia ligado à tomada rezando para que 
você encontre o modo certo de encaixar o 
plug no smartphone. É só encontrar a ponta 
micro e realizar o encaixe sem medo de ser 
feliz. O MicFlip tem conexões banhadas a 
ouro, proteção de fios trançados e encaixes 
de alumínio nas extremidades. Infelizmente, 
o produto só está sendo vendido nos Estados 
Unidos, podendo ser encontrado em lojas 
como a Amazon por cerca de US$ 25 (R$ 
83).

A Play Store teve atualização, chegando 
à versão 8.0.22. Além de trazer melhorias e 
correções de bugs, tem uma novidade muito 
bem-vinda: a exibição da lista de novidades de 
um update diretamente da tela de atualizações 
disponíveis. Não entendeu? É bem simples. 
Atualmente, quando há uma nova atualização 
de um app, a Play Store apenas informa que 
há um update disponível, com o botão ao lado 
para que o download seja feito. Com a nova 
versão, há também uma seta que expande 
o conteúdo sobre o app mostrando quais as 
novidades presentes nesta atualização.

O lado ruim é que nem todos os desenvolve-
dores informam quais as melhorias presentes 
em uma atualização. Outro porém está no 
idioma. Nem todos os apps na Play Store estão 
com suas descrições traduzidas para o portu-
guês. Desta forma, eles vão listar as últimas 
mudanças feitas em seu idioma respectivo.

De qualquer forma, esta novidade é muito 
interessante, já que agora não é mais preciso 
ter que navegar até a página do respectivo 
app para saber quais as novidades da última 
atualização. Assim, se você estiver conectado 

Dicas para aumentar
o desempenho da
bateria do Android

1- Desative os apps gastões: você 
pode descobrir quais aplicativos con-
somem mais energia indo para Confi-
gurações – Bateria – Uso da bateria. 
Apps que usam sobreposição de tela 
podem consumir uma grande quanti-
dade de energia porque o processador 
tem que fazer o dobro da quantidade de 
trabalho para mantê-lo aberto. Alguns 
aplicativos também mantém o GPS 
funcionando no fundo para acessar 
sua localização. Você pode desligá-lo 
manualmente em Configurações – 
Privacidade – Localização. Papéis de 
parede animados e widgets de previsão 
do tempo podem ‘secar’ rapidamente 
a bateria. 

2- Modo de Economia: vai sair de 
casa e precisa garantir a bateria para o 
resto do dia? Ative o modo de econo-
mia para otimizar a performance do 
aparelho em Configurações – Bateria 
– Economia de energia.

3- Fechar aplicativos sem uso: 
existem muitos aplicativos no celular 
e muitos deles estão funcionando ocul-
tamente em segundo plano. A sugestão 
é matar apps indesejados ou desativá-
-los por meio do gerenciador, o que irá 
suspender o gasto de sua bateria.

4- Desligue o brilho automático: os 
sensores que detectam a quantidade de 
luz consomem muita energia da bate-
ria. Desligue o brilho automático nas 
Configurações e mantenha o funciona-
mento em modo manual. O aumento da 
vida útil da bateria será significante.

5- Abuse do modo avião: regiões 
com sinal fraco exigem que o disposi-
tivo tenha que trabalhar mais para se 
conectar. Mesmo em modo stand by, o 
consumo é altíssimo. Portanto, manter 
seu smartphone no modo avião, quan-
do você não precisa fazer chamadas ou 
usar apps, vai salvar sua bateria.

Facilidade para conferir atualizações

Cabo USB 100% reversível
WINNERGEAR/DIVULGAÇÃO

em uma rede limitada poderá decidir se vale a 
pena fazer a atualização naquele momento ou 
deixar para depois. A atualização será liberada 
aos poucos para os usuários do Android, mas 

se você tem pressa em ter a novidade em 
seu smartphone, basta fazer o download 
do APK e instalar a Play Store 8.0.22 
manualmente.

DIVULGAÇÃO
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Computadores voltados para jogos 
costumam custar ‘os olhos da cara’ e os 
notebooks para games então, nem se fala... 
Se você é um afortunado que ganhou na 
Mega Sena e pode comprar uma máquina 
poderosa dessas – seja no cash ou no plano 
‘minha máquina gamer, minha vida’, para 
levar sua plataforma de jogos na mochila, 
talvez seja válido pensar bem antes de in-
vestir seu suado dinheiro em um produto 

tão caro.
A verdade é que, quando falamos em 

laptops para jogos, detalhes como design, 
marca e outros parâmetros nem sempre 
são fatores que implicam em melhorias 
para a jogatina – que é o principal objetivo 
da máquina. Às vezes, é melhor planejar 
para adquirir um dispositivo realmente 
equipado para jogos, do que apostar em 
um aparelho que tenha um show de luzes.

Além disso, é válido considerar que não 
é qualquer hardware que vai entregar o 
desempenho pretendido. Muitas vezes, 
uma máquina com configuração boa o 
suficiente para rodar um título como 
League of Legends não necessariamente 
tem capacidade para enfrentar games 
mais modernos como um Ghost Recon 
Wildlands.

Pode parecer óbvio falar que basta pen-

sar no hardware para adquirir um compu-
tador potente para suas tarefas. Contudo, 
essa dica é importante, já que os disposi-
tivos voltados para laptops costumam ter 
limitações, de modo que nem sempre uma 
CPU para notebook desempenha igual à 
outra para desktop. Dessa forma, para ga-
rantir que você faça a escolha certa, confira 
algumas dicas que podem ser válidas antes 
de fechar a compra.

Como escolher o computador para jogos

Muitos jogadores esbravejam que o proces-
sador não tem tanto impacto no desempenho 
durante a jogatina. Todavia, está comprovado 
que a CPU tem grande impacto no proces-
samento gráfico, sendo que até mesmo o 
chipset e a placa-mãe podem apresentar 
diferenças na execução de games. Sim, é 
verdade que o processador não é o principal 
componente para um desempenho superior 
em jogos, porém, a escolha de um modelo 
minimamente competente para acompanhar 
a placa de vídeo é primordial para uma ex-
periência satisfatória.

No atual cenário, pensando que estamos 

em julho de 2017, a maioria esmagadora de 
notebooks gamers vêm com processadores 
Intel, então não vamos abordar detalhes 
quanto aos chips da AMD. Basicamente, 
para PCs de jogos, você tem três opções de 
componente: Intel Core i3, i5 e i7. Como 
você deve imaginar, esse número nas séries 
indica a capacidade dos produtos, de modo 
que o i3 atende ao público de entrada (mas 
já pensando em alto desempenho), o i5 foca 
em atividades mais pesadas (e já deve ser 
suficiente para acompanhar placas de vídeo 
robustas) e o Intel Core i7 apresenta o máxi-
mo em tecnologia e performance.

Processador (atividades, modelos, especificações)
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