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Chelsea Clinton entrou numa saia justa um dia desses, quando um estudante perguntou a ela 
sobre o caso Monica Lewinsky em um comício. Eu sei porque estava surfando na internet e 
encontrei um vídeo sobre o acontecido no site do jornal "The Washington Post". Depois disso, 
assisti de novo alguns momentos do programa "American Idol" no YouTube e então entrei no 
Hulu.com para assistir a um filme.   
 
Que tipo de software possibilita a esses sites oferecer todo esse conteúdo de vídeo sem 
dificuldades? Uma pista: não é o Windows Media Player, da Microsoft. Nem alguma combinação de 
alcance setorial do iTunes, da Apple, com o Quicktime. É o Flash, da Adobe, um subestimado 
programa responsável pela maior parte das transmissões de vídeo pela web.   
 
O Flash não é por si só um tocador de mídia, mas serviu de base para a Adobe lançar seu próprio 
programa desse gênero, recentemente colocado à disponível para download. O Adobe Media 
Player une conteúdo de Hollywood e vídeos selecionados de milhares de sites da internet. O 
serviço é gratuito, e você não precisa ficar preocupado em ser processado por um estúdio de 
cinema furioso - o tocador da Adobe segue as regras estipuladas pelos proprietários de conteúdo 
para transmissão e download. A vantagem? Você pode se livrar dos anúncios embutidos nos 
vídeos, que ajudam a pagar o tocador "gratuito". (A Adobe também faz dinheiro vendendo o Flash 
para sites da internet que oferecem conteúdo. E, é claro, ela é famosa pelos programas Photoshop 
e Adobe Reader.)   
 
Alguns concorrentes estão desenvolvendo planos de negócios parecidos, mas a Adobe tem uma 
carta na manga, pelo menos por enquanto. A maneira com que seu tocador opera é muito 
parecida com o TiVo (serviço que permite gravar, em formato digital, programas da televisão). 
Você pode comprar seus programas favoritos, clicando em um botão de assinatura presente em 
muitos sites de vídeos. Depois, é preciso colar o URL (o endereço de internet) fornecido no 
tocador da Adobe. Os programas ou seriados começarão automaticamente a ser carregados no 
tocador para ser assistidos. Você pode assistir esses conteúdos sempre que estiver on-line; alguns 
provedores de conteúdo também permitem que você baixe e armazene seus vídeos no disco 
rígido do computador.   
 
A configuração é fácil - você não terá que recrutar um garoto de 13 anos para ajudá-lo. É 
necessário apenas baixar dois programas do site da Adobe: o tocador de mídia e o Adobe AIR, 
que opera no apoio, juntando informações para os anunciantes. Ao abrir o tocador, você 
imediatamente tem acesso a centenas de títulos, incluindo programas de TV populares como 
"CSI" e "Jornada nas Estrelas". Você pode buscar um programa específico ou passear através de 
ícones ou etiquetas de gêneros como "comédia" ou "política". No momento não há filmes 
disponíveis, mas isso deverá ocorrer até o fim do ano.   
 
Escolher seu próprio conteúdo requer um pouco de prática. Para juntar vídeos, você corta e cola o 
endereço na internet do conteúdo que você quer que o tocador capture. Por exemplo, você pode 
assinar os vídeos mais assistidos do YouTube indo até este site, em seguida localizar o item 
"subscribe to RSS" e clicar nele para encontrar o endereço que precisa ser colado no tocador. Nas 
versões futuras, a Adobe pretende mais uma vez copiar o TiVo, sugerindo os RSS feeds de vídeo 
que você quer acrescentar, com base no que você assistiu. O RSS é uma tecnologia que permite 
ao usuário "assinar" o conteúdo de um site, recebendo informações atualizadas.   
 
É muito cedo para dizer se os fãs de vídeo vão correr para o programa da Adobe. Nas poucas 
semanas que passei testando o software, a característica de que mais gostei foi a que permite 
baixar e assistir conteúdo off-line em um formato parecido com o iTunes, da Apple - e de graça. 
Mas as opções ainda estão limitadas basicamente a noticiários e programas de gastronomia. Até 
agora não me incomodei com os anúncios, mas na era do TiVo há quem possa achar isso um 



retrocesso indesejável. A Adobe diz que está negociando com fornecedores de conteúdo para que 
os usuários possam adquirir programas livres de anúncios, junto com itens como trilhas sonoras 
ou roupas usadas nos programas. Se esses planos virarem realidade, o Adobe Media Player 
poderá tornar-se uma nova força na área de vídeo pela internet.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mai. 2008, Tecnologia&Telecom, p. B2. 


