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O principal destaque do evento GPS 4.0, realizado pelo Google em Bogotá (Colômbia) nesta 
quinta (19) e sexta (20), foi o sistema operacional Chrome OS, que estará disponível em dois 
computadores apresentados pela empresa na semana passada -- os chamados Chromebooks. 
Os portáteis da Samsung e Acer chegarão a seis países no dia 15 de junho e, além da venda 
por preços que vão de US$ 350 a US$ 500 nos EUA, o Google oferecerá uma espécie de 
aluguel para empresas e escolas interessadas na novidade. 
 
Nos Estados Unidos, as empresas pagarão US$ 28 mensais por máquina, enquanto a 
assinatura mensal para as escolas ficará em US$ 20. O preço e data de lançamento no Brasil 
ainda não foram definidos, mas o Google fala que as vendas no país começarão "nos próximos 
trimestres". Ceasar Sengupta, diretor de gerenciamento de produtos, disse também que o 
objetivo é manter preços de mensalidades equivalentes (a US$ 20 e US$ 28) em todos os 
países. 
 
Quando uma instituição optar por fazer esse tipo de assinatura, o suporte das máquinas fica a 
cargo do próprio Google -- Sengupta afirma que a substituição de hardware em caso de danos 
físicos será feita em até uma semana. Hardware, no entanto, não é o foco dessas máquinas de 
configuração mirrada, que levam ao extremo o conceito de computação em nuvem: elas 
servem apenas como ferramenta para navegar na web, onde -- segundo o Google -- está 
absolutamente tudo que o usuário precisa. 
 
O Chrome OS não poderá ser instalado em qualquer computador: ele exige o uso de PCs 
específicos e já virá instalado de fábrica. 
 
A máquina da Samsung tem tela de 12 polegadas, processador Intel Atom Dual Core, webcam, 
duas portas USB, porta mini-VGA e bateria com oito horas e meia de duração, segundo o 
fabricante. Ele será vendido em duas versões: uma apenas com Wi-Fi (US$ 430) e outra com 
Wi-Fi e 3G (US$ 500). Não é divulgada memória RAM ou capacidade de armazenamento, 
segundo um executivo do Google, pelo fato de a companhia "considerar essas informações 
irrelevantes". 
 
O computador da Acer -- também sem memória RAM e armazenamento especificados -- tem 
tela de 11,6 polegadas, processador Intel Atom Dual Core, duas portas USB e seis horas de 
autonomia de bateria. O preço inicial do computador, só com Wi-Fi, será de US$ 350. 
 
Na nuvem 
 
Os chamados Chromebooks serão lançados no próximo dia 15 nos Estados Unidos, Reino 
Unido, Itália, Holanda, França e Alemanha. Eles não estavam disponíveis para teste no evento 
de Bogotá, mas no local foi possível usar o modelo CR-48, sem configuração divulgada, 
considerada pelo Google uma máquina de teste de seu sistema operacional que tem o lema 
"nada além da web". 
 
Na prática, isso significa que os Chromebooks têm total foco na navegação e que todos os 
serviços nele utilizados estarão no ambiente web (e-mail, fotos, aplicativos, vídeos etc.) -- não 
por coincidência, áreas em que a empresa vem investindo nos últimos anos. "A nuvem é o 
novo sistema operacional", afirmou Dennis Troper, gerente de produto do Google Apps. 
 
De fato, tudo o que se vê ao utilizar o CR-48 é o navegador Chrome. Não há todas as opções 
oferecidas pelo "iniciar" do Windows, por exemplo, e o objetivo disso é justamente simplificar o 
uso do computador. As atualizações são feitas todas online, de forma automática, o que 
teoricamente torna o sistema mais seguro. 
 



A inicialização dos Chromebooks é feita em oito segundos, de acordo com o Google. Apesar de 
ser um projeto piloto, o CR-48 não fez feio: dez segundos. A partir daí, basta criar um perfil 
com sua conta do Google ou entrar como visitante para começar a navegar. 
 
Assim como já acontece com o iPad e sua App Store, o Chrome OS tem a Chrome Web Store, 
com aplicativos que levam novas funções a essas máquinas. Elas diferem muito dos tablets, no 
entanto, ao insistirem no formato tradicional do notebook com teclado -- uma boa para quem 
torce o nariz às telas sensíveis ao toque. 
 
Fonte: UOL Tecnologia, 23 maio 2011. [Portal]. Disponível: 
<http://tecnologia.uol.com.br>. Acesso em: 24 maio 2011. 


