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Antes de se mudarem para a Argentina, um mês atrás, minha irmã e o marido dela 
convenceram a família a usar o bate-papo por vídeo como uma maneira de manter contato. 
Depois de ajudarem parentes a baixar o Skype em computadores equipados com webcam e 
configurar as contas de usuário, eles se mudaram para Buenos Aires, mas ainda conseguem 
ver os rostos dos familiares - na tela de um micro. 
 
O bate-papo por vídeo, por mais útil que seja como maneira de manter contato, pode 
intimidar.As pessoas ficam na dúvida sobre que serviço escolher e sobre como alguns dos 
recursos vão funcionar. Se elas não têm uma webcam embutida no laptop ou no computador 
de mesa, vão ficar na dúvida sobre qual webcam devem comprar.  
 
Abaixo, eu resumi algumas informações básicas sobre o bate-papo por vídeo. Eu apresento 
alguns exemplos de serviços que podem ser usados, mas existem muitos outros. Se você ou 
alguém que você conhece tem uma webcam mas não tem tanta certeza sobre como utilizá-la, 
esta coluna pode ajudar. 
 
O equipamento certo 
 
As webcams vêm como standard em vários computadores, como o HP Pavilion All in One da 
Hewlett-Packard e os iMacs da Apple. E atualmente é difícil encontrar um notebook ou mesmo 
um netbook que não venha com uma câmara embutida. Os computadores com webcams 
também têm os microfones necessários para receber voz, sincronizá-la com o vídeo e enviar 
tudo para a pessoa do outro lado da conversa. Se o seu computador não tem uma webcam ou 
se você quiser fazer um upgrade para uma câmara de melhor qualidade, há várias opções. A 
série QuickCam de webcams da Logitech varia em preço de R$ 100 a mais de R$ 600. Algumas 
webcams vendidas pela Microsoft ultimamente capturam vídeo no formato widescreen a 720p 
(que é qualidade HD), e seus preços variam de US$ 50 a US$ 80 nos Estados Unidos. 
 
O Skype merece a fama  
 
O Skype é um programa gratuito que precisa ser baixado e instalado num computador, quer 
ele seja um PC ou um Mac. Os usuários podem criar contas com um perfil detalhado, com uma 
foto e as informações biográficas; esses dados podem ser configurados como visíveis para 
todos ou somente para os amigos autorizados. O Skype funciona tanto para bate-papo 
somente com texto quanto para bate-papo com voz ou com vídeo.  
 
Um dos melhores recursos do Skype é a capacidade de permitir que você mostre qualquer 
coisa que esteja exibida na tela do seu computador para uma outra pessoa, selecionando a 
opção "Compartilhar sua tela". Isso é bem mais prático de se fazer do que baixar arquivos 
grandes de imagens num serviço de terceiros para compartilhá-las com os amigos e parentes, 
especialmente com uma pessoa que esteja viajando e tenha uma conexão lenta. Eu uso esse 
acesso remoto para compartilhar fotos com a minha irmã, e nós narramos à medida que 
exibimos apresentações de slides em nossos computadores. Embora algumas imagens acabem 
ficando com a resolução ruim por causa da conexão lenta de internet que ela tem, dá para ver 
o essencial. 
 
Com o Skype, os usuários podem colocar uma conversa com vídeo na espera para responder 
uma outra, que nem uma chamada telefônica em espera. Isso é prático para as pessoas que 
têm vários amigos tentando ligar ao mesmo tempo quando estão online. 
 
Bate-papo por vídeo via Google  
 
O Bate-papo por Vídeo do Google pode ser baixado por qualquer um que tenha uma conta no 
Gmail. Esse recurso de bate-papo em vídeo é um extra do programa de mensagens 
instantâneas Google Chat, que roda no próprio Gmail, por isso é preciso ter um navegador 
aberto para acessar o serviço. Os amigos que têm condições de fazer bate-papo com vídeo (os 



que têm uma webcam) são indicados por um pequeno ícone em forma de câmara de vídeo ao 
lado do nome, e os bate-papos por vídeo podem ser iniciados abrindo-se "Opções", ou "Vídeo e 
mais" a partir de uma janela de bate-papo. 
 
Os usuários do bate-papo do Google que tenham contas no AIM, o serviço de mensagens 
instantâneas da America Online, podem fazer o login no AIM de dentro do programa de bate-
papo do Google, combinando todos os seus amigos numa única lista. 
 
iChat para os Macs  
 
Para os que têm um Mac, o programa iChat de mensagem instantânea e bate-papo por vídeo 
da própria Apple vem instalado em todos os desktops e laptops. Para usá-lo, as pessoas 
precisam registrar com suas contas no MobileMe - um serviço da Apple que custa US$ 99 por 
ano - ou com uma conta AIM. Um ícone ao lado do nome de um contato no iChat indica se a 
pessoa usa um computador que tem microfone ou uma webcam. 
 
O iChat também pode se conectar com amigos do Facebook que estejam online e utilizando o 
serviço de bate-papo do Facebook. Quando esse recurso é configurado, uma lista de amigos do 
Facebook aparece num painel à direita do grupo principal de amigos no iChat. O iChat também 
tem alguns recursos avançados, como a capacidade de incluir até quatro pessoas em lugares 
diferentes num mesmo bate-papo por vídeo, e permite que um contato remoto compartilhe a 
tela de seu computador. 
 
Esqueça o computador  
 
O bate-papo por vídeo eliminou a necessidade de se gastar com um videofone, mas alguns 
produtos feitos especificamente para permitir uma conversa com vídeo sem o uso do 
computador ainda estão à venda. Um exemplo é o Videophone Touch para o Skype, da Asus, 
que custa a US$ 250 nos EUA e é um aparelho com uma tela de toque grande que se conecta 
à internet via Wi-Fi ou por um cabo Ethernet. Ele também funciona como uma webcam 
alternativa num micro, mas não precisa ser conectado a um computador para funcionar. 
 
A FreeTalk TV Camera for Samsung, que custa US$ 150 no site do Skype, permite que se faça 
uma conversa com vídeo no Skype usando-se certas TVs da marca Samsung, para que as 
pessoas possam fazer chamadas com vídeo sentadas em suas salas de estar. 
 
Bate-papo em qualquer lugar  
 
As câmeras também estão começando a surgir na frente dos celulares, como o HTC EVO 4G, 
que começa a ser vendido nos EUA no meio do ano, e o Backflip, da Motorola, disponível no 
Brasil com a Vivo. Esse recurso pode acabar possibilitando um bate-papo com vídeo direto do 
celular, embora o Backflip da Motorola ainda não tenha um aplicativo que faça uso desse 
recurso. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B10. 


