
Computador vai curar tédio de motoristas em congestionamentos 
 
Não seria ótimo checar o email, procurar caminhos no guia eletrônico, mostrar filmes para as 
crianças e ouvir música digital em vez de ficar sentado em um carro preso no meio de um 
congestionamento?  
 
As companhias de tecnologia e as montadoras de automóveis acham que sim, e estão 
desenvolvendo sistemas de navegação avançada e entretenimento que se tornarão computadores 
instalados em carros -ou auto PCs.  
 
Com telas planas, satélites de posicionamento global, drive para DVD e potência de computação 
mais barata, os motoristas dos Estados Unidos poderão recriar seus escritórios e salas de estar 
enquanto se movimentam, dizem as empresas.  
 
"Cada vez mais pessoas querem usar seu tempo no trânsito, para que seja informativo, divertido 
e produtivo", disse Gonzalo Bustillos, chefe de marketing da unidade de negócios automotivos da 
Microsoft.  
 
A maior empresa mundial de software aposta na ampliação de sua presença para além do 
mercado dos computadores pessoais, um setor que domina com seu sitema operacional Windows.  
 
Os norte-americanos passam em média 550 milhões de horas por semana em seu carros, de 
acordo com o Departamento de Transporte, o que transforma o carro em praticamente um 
segundo lar para muita gente.  
 
Muitos estão satisfeitos com apenas ouvir o rádio, mas outros querem trabalhar e manter as 
crianças ocupadas com filmes no banco de trás. Por enquanto, o mercado visa tecnófilos e gente 
que tem dinheiro sobrando.  
 
O sistema Joyride, da Clarion (que usa software da Microsoft), é um sistema de áudio para 
veículos que inclui aparelho de DVD, MP3, CD e tela plana com sistema de navegação.  
 
A alemã BMW lançou no ano passado uma linha com sete automóveis com os sistemas mais 
avançados do mercado, também com software Microsoft. A tecnologia instalada no painel do carro 
controla a navegação, a temperatura e o entretenimento dentro do veículo.  
 
O G-Book, sistema desenvolvido pela Microsoft e pela Toyota para carros japoneses, permite 
acesso à Web, controle remoto de aparelhos domésticos e karaokê -e funciona por assinatura.  
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