
O Problema com o Touchscreen 
Por que os computadores pessoais ainda precisam de teclado e mouse, apesar dos 
melhores esforços da Microsoft para eliminá-los 

Durante décadas um observador cínico 
poderia ser perdoado por ver a Microsoft 
como uma copiadora gigante. A inspira-
ção para quase todas as grandes iniciati-
vas da Microsoft teve predecessores 
bem-sucedidos: Windows (Macintosh), 
Internet Explorer (Netscape), Bing (Goo-
gle), Zune (iPod). 

Mas no final de 2012 a Microsoft aban-
donou a matilha. A empresa fez uma apos-
ta bilionária de que a computação pessoal 
está tomando um novo rumo. A aposta foi 
o Windows 8, e rumo novo é o toque. 

Usando uma série de toques e desliza-
mentos fluidos e leves pela tela de um PC 
que roda o Windows 8 você pode abrir pro-
gramas, navegar, adicionar configurações 
e dividir a tela entre aplicativos, além de 
outras funções. É novo, eficiente e gostoso 
de usar - tudo em uma tablet touchscreen-

Mas isso, claro, não é nenhuma edição 
especial tovchscreen do Windows. Esse é o 
próprio Windows. É o sistema operacional 
que a Microsoft espera que usemos em de-
zenas de milhões de PCs comuns. Para te-
las que não respondem ao toque a Micro-
soft incluiu equivalentes de mouse e tecla-
do para cada toque e deslizamento. Mas 
esses métodos são cidadãos de segunda-
classe, uma muleta para esses tempos de 
transição - a fase depois do que, aposta a 
Microsoft, o toque finalmente terá chega-
do a todos os computadores. 

A princípio você pode pensar que "O to-
que foi incrivelmente bem-sucedido em 
nossos telefones, tablets, quiosques de aeroporto e caixas eletrôni-
cos. Por que não em computadores?". 

Eu digo o porquê disso: por causa do "braço de gorila". 
Existem três grandes diferenças entre essas úteis telas de toque 

e uma tela de PC: ângulo, distância e intervalo de tempo. 
A tela de um telefone ou tablet geralmente é mais ou menos ho-

rizontal. Ateia de um desktop (ou de um laptop em uma mesa), po-
rém, é mais ou menos vertical. 

Além disso, telefones, tablets e telas de quiosques geralmente fi-
cam perto de seu corpo. Mas telas de laptops e desktops normal-
mente estão a maiores distâncias. Você tem que se esticar para tocá-

los. E aí tem o problema do intervalo: você 
não fica sentado o dia inteiro usando um te-
lefone, uma tablet ou um quiosque de aero-
porto como faz com o PC. 

Como se não bastasse, você não está 
apenas tocando ícones grandes e amigáveis 
para os dedos. Você está tentando fazer 
movimentos minúsculos e precisos no vi-
dro, em uma superfície vertical, à distância 
de um braço. 

Quando o Windows 7 saiu oferecendo 
um modo de toque pela primeira vez passei 
algumas semanas interagindo com alguns 
PCs touchscreen. Foi uma experiência mise-
rável. Parte do problema era que os alvos -
botões, barras de rolagem e menus original-
mente projetados para uma setinha minús-
cula - eram pequenos demais para os 
grossos dedos humanos. 

O outro problema era a dor persistente 
produzida pela posição do braço estendido 
para manipular a tela durante horas, aflição 
que recebeu o nome de "braço de gorila". Al-
guns especialistas garantem que o braço de 
gorila matou a computação de toque duran-
te sua primeira onda, no início dos anos 80. 

(Outro problema é a espessura dos dedos. 
Você pode limpar a tela de um telefone nas 
calças, mas isso não é conveniente com uma 
tela de 32 polegadas.) 

Agora, 50% do Windows 8 aborda meta-
de dos problemas dos PCs touchscreen: o 
Windows 8 é, na verdade, dois sistemas ope-
racionais integrados em um único. A linda e 
fluida parte frontal é ideal ao toque; só a 

área de trabalho subjacente do Windows tem os problemas de íco-
nes pequenos demais. 

O ângulo e distância das telas de PC são problemas difíceis de 
resolver. A Microsoft está apostando que o Windows 8 será tão 
atraente que não nos importaremos em tocar a tela de nosso PC, 
pelo menos até o conceito de PC desaparecer completamente. 
Mas apesar de as vendas de PCs terem diminuído, elas não vão 
chegar a zero tão cedo. 

Acredito que as telas de toque fazem sentido em computadores 
móveis, mas não em versões estacionárias. A Microsoft aposta con-
fiantemente que estou errado. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 129, p. 19, fev. 2013.




