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Entretenimento Com o aplicativo SmartGlass, meta é ligar videogame a outras telas, como celular e tablet

Para a Microsoft quanto mais telas, melhor
DAMIAN DOVARGANES/AP

Marc Whitten vice-presidente responsável pelo serviço Xbox Live, mostra como funciona o SmartGlass, na feira E3, que abre oficialmente hoje em Los Angeles

João Luiz Rosa e Gustavo Brigatto
De São Paulo

Pode-se criticar a Microsoft por
muitas coisas, mas falta de persis-
tência não é uma delas. Nos últi-
mos anos, a gigante americana
do software tentou por várias ve-
zes ocupar um lugar central no
setor de entretenimento digital,
com resultados desiguais. A
maioria das iniciativas fracassou.
Por exemplo, o tocador de música
Zune, lançado para fazer frente
ao iPod, foi tirado de circulação
depois de algum tempo sem nun-
ca ameaçar a concorrente Apple.
A Microsoft TV — um serviço de
televisão via internet apresenta-
do em 2005 — também desapare-
ceu sem deixar saudades.

Agora, a Microsoft escolheu
seu produto mais bem-sucedido
na área para fazer o que talvez
seja sua investida mais ambicio-
sa no entretenimento digital. O
produto é o Xbox 360, o console
de videogame com o qual con-
corre com a Sony e  a N i n t e n d o.
A investida, anunciada ontem,
em Los Angeles, é o SmartGlass,
um aplicativo que interliga o
aparelho de videogame a telefo-
nes celulares, tablets e PCs — tu -
do preparado para receber pro-
gramação via internet.

O Xbox original começou sua
carreira de forma tímida, em
2001, e deu prejuízo nos anos se-
guintes, a ponto de muita gente
do setor decretar sua morte. Mas
a Microsoft resistiu, e tudo indica
que foi recompensada por isso. O
Xbox 360, a versão atual do apa-
relho, teve 67 milhões de unida-
des vendidas desde seu lança-
mento, em 2005, informou a
companhia na semana passada.
O Kinect, sensor de movimentos
lançado em 2010, contabilizou
19 milhões de unidades vendi-

das desde então, e a rede Xbox Li-
ve, pela qual dá para jogar, ver fil-
mes e conversar com os amigos,
tem 40 milhões de membros. Re-
sumo da ópera, a receita obtida
pela Microsoft com o Xbox 360
até agora soma US$ 57 bilhões.

O SmartGlass, que chegará ao
consumidor neste ano, em data
ainda não divulgada pela Micro-
soft, dá fôlego novo a um conso-
le relativamente velho para os
padrões do mercado. E isso sem

que a companhia tenha anun-
ciado um substituto.

A empresa também mostrou,
ontem, na feira E3 , que começa
oficialmente hoje, outra ação que
ajuda a rejuvenescer o aparelho. A
programação de esporte e entrete-
nimento no Xbox Live foi reforça-
da com o recrutamento de 35 em-
presas que vão fornecer mais con-
teúdo ao usuário no mundo todo.

“É um movimento inteligente”
disse o analista Michael Garten-

berg, da consultoria G a r t n e r.
“Posiciona o Xbox como o centro
de um ecossistema pessoal ba-
seado na computação em nuvem
ao mesmo em que preserva o va-
lor do equipamento atual.”

O Xbox Live, o serviço on-line
da Microsoft, está disponível no
Brasil, mas a oferta é restrita à
rede de jogos e ao aluguel on-li-
ne de filmes pela locadora vir-
tual Netflix. O primeiro parceiro
de conteúdo da nova fase será o

Sunday TV, do portal Te r r a , que
estará disponível em até 12 me-
ses, informou ao Va l o r a Micro-
soft no Brasil, por meio de sua
assessoria de comunicação.

Ao baixar pela rede o Smart-
Glass, o usuário poderá compar-
tilhar seu conteúdo por meio
dos vários dispositivos de que
dispõe, o que abre novas possi-
bilidades também para os pro-
vedores de conteúdo. A rede
H B O, por exemplo, poderia usar

o aplicativo para enviar ao es-
pectador de “Game of Thrones”
— uma de suas produções mais
prestigiadas — informações adi-
cionais, via tablet, enquanto ele
assiste a um novo episódio da
série, disse Yusuf Mehdi, princi-
pal executivo de marketing da
Microsoft. Outro exemplo: os fãs
de “Madden NFL”, o jogo de fu-
tebol americano da Electronic
Arts, teriam a oportunidade de
criar uma nova jogada por meio
de seu telefone, que seria execu-
tada mais tarde no console.

É esse reconhecimento da
multiplicidade das telas que
distingue a nova ação da Micro-
soft de suas tentativas anterio-
res. Durante muito tempo, as
companhias de tecnologia e
produtos eletrônicos tentaram
eleger, elas mesmas, o dispositi-
vo que seria o centro do entrete-
nimento digital.

A Microsoft, claro, fez de tudo
para que esse eixo fosse o com-
putador. Em meados da década
passada, a companhia juntou-se
a uma parceira histórica, a Intel,
para disseminar o conceito do
“media center”, um computador
potente que distribuiria aos de-
mais aparelhos da casa todo o
conteúdo de mídia — música, fil-
mes etc. Na época, a empresa
chegou a lançar um sistema ope-
racional próprio para o disposi-
tivo, o Windows Media Center. A
ideia não pegou.

O SmartGlass mostra que a
Microsoft entendeu que o usuá-
rio quer usar várias telas ao
mesmo tempo. E que, eventual-
mente, o PC não será a principal
delas. Pode parecer óbvio na
época da convergência digital,
mas para uma companhia que
sempre foi sinônimo de compu-
tador é um passo enorme. (Com
agências internacionais)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Empresas, p. B2.




