
Em vez da geladeira, tente o computador  
 
Se você costuma deixar recados para sua família na porta da geladeira, saiba que até uma 
ação prosaica como essa pode ganhar ares de ficção científica. É o que mostra Juan Jimenez, 
da Hewlett-Packard (HP), na frente do TouchSmart, o mais novo computador da empresa. 
Com o dedo, o executivo toca em um ícone na tela de 22 polegadas. Imediatamente, abre-se 
um quadro de avisos virtual. Ele aciona a câmera embutida e grava uma mensagem, que 
ganha o formato de um "post-it" digital. Pronto. Para ver o vídeo, basta clicar na tela 
novamente.   
 
O domínio das telas sensíveis ao toque, o principal atrativo do TouchSmart, não é novidade na 
HP. "A tecnologia já existe na empresa há décadas", diz Jimenez. O que muda é a maneira de 
usar a tecnologia.   
 
A Apple revigorou o computador de mesa com os modelos mais recentes do Macintosh, que 
dispensam a existência de uma torre ao embutir todos os dispositivos do equipamento nas 
costas do monitor. Outro ponto alto da companhia foi eliminar os botões com o tocador de 
música iPod Touch. Os comandos passaram a ser feitos diretamente na tela do aparelho, uma 
herança transmitida ao celular iPhone. Com o TouchSmart, a HP combina as duas coisas: o 
micro minimalista só existem a tela, um teclado e um mouse sem fios e a tela sensível ao 
toque. "Há também um só cabo para ligar na tomada, o de força", diz Jimenez.   
 
O grande segredo do equipamento, equipado com um chip Core 2 Duo, da Intel, e um disco 
rígido de 500 gigabytes (Gb) o que significa uma enorme capacidade para armazenar dados é 
o software da HP, que funciona como um centro de comandos. O usuário pode acessar sua 
biblioteca de músicas, assistir a vídeos, montar slides de fotos, disputar jogos, fazer 
anotações, tudo sem mexer no teclado.   
 
A tecnologia também permite usar os dedos para acessar o Windows, mas nesse caso, como 
os ícones do sistema são menores, a dificuldade é maior. O micro vem com o Windows Vista.   
 
Com o TouchSmart, Jimenez encerra mais uma fase de sua carreira na HP. Depois de dois 
anos no cargo de vice-presidente de consumo do grupo de computação pessoal, ele vai 
assumir a divisão de negócios de pequenas e médias empresas na América Latina. Em seu 
lugar, assume Cláudio Raupp que já passou por outras empresas de tecnologia, como a Nokia. 
"Adoro o Brasil, mas depois de dez anos poderei voltar para meu país, a Colômbia", diz 
Jimenez.  
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