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Falta de aplicativos “corriqueiros” e uso total de 
cloud computing trazem lições sobre a era pós-pc

Fotos: Divulgação

uma semana na nuvem

Chromebook

Pixel:
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N
ão sei se foi algum desejo inconsciente de provar que, 
ao desenvolver e precificar o Chromebook Pixel, o 
Google sofreu um ataque temporário de insanidade, 
ou se foi um estado de autof lagelação para experi-
mentar diretamente as distorções necessárias de vi-
ver e trabalhar em um mundo de serviços em nuvem 

e aplicativos móveis. De qualquer maneira, por mais de uma semana 
não toquei em um computador convencional. Sem Macs, sem Windows, 
sem Ubuntu. Apenas eu e meu Chromebook (e um smartphone, é claro).

Estava planejando viajar por alguns dias e, anteriormente, já ha-
via sobrevivido com um tablet iPad, da Apple, em períodos mais cur-
tos. Porém, para retiros mais longos, nos quais sei que terei de escre-
ver e editar, geralmente levo um MacBook ou um velho Dell Latitude 
equipado com Ubuntu. 

Desta vez, contudo, como havia adquirido o Chromebook para teste, 
já tinha percebido que ele é fácil de usar. E sem temer ficar off line graças 
à impressionante rede LTE da Verizon com um plano de dados [a Verizon 
é uma operadora de telecomunicações norte-americana], pensei em dar 
uma chance à nuvem. Afinal de contas, o Chromebook é mais leve do que 
qualquer um de meus laptops e já havia configurado aplicativos e serviços 
para satisfazer todas as minhas necessidades básicas de TI.

O rompimento com o PC iniciou no sábado, quando configurei o 
Chromebook, mas o momento decisivo veio quando parei de me enganar 
e desconectei meu fiel Mac Mini do monitor e pluguei o Chromebook.

Sabia que o Chromebox (mini desktop) era conciso, já que peguei um 
dos modelos de edição limitada rodando um Core i5, que o Google distri-
buiu no I/O Conference do ano passado (esta mesma configuração básica 
já é comercializada), mas seu desempenho reafirmou minha convicção de 
permanecer com a estratégia. Pode ser exagerado para um sistema ope-
racional leve como o Chrome, mas assim como todos os dispositivos com 
essa base, a primeira coisa que você percebe é a rapidez com que ocorre a 
inicialização: menos de dez segundos (8,43 para ser mais exato, segundo o 
diagnóstico de sistema), e a CPU do desktop abre diversas guias de nave-
gação. Ao me certificar que não estava perdendo nada de importante na 
unidade de disco local, iniciei minha viagem com os dois dispositivos à mão.

Sou na verdade um teste perfeito para a estratégia corporativa ba-
seada em nuvem da Google. Alterei meu domínio pessoal para o Google 
Apps, confiei no Gmail para os e-mails pessoais e corporativos e agen-
damentos, utilizo o Google Planilhas para registrar faturas e o Google 
Docs para muitas colunas menores, replico todos os meus arquivos cor-
porativos de um armazenamento local para o Google Drive, não edito 
vídeos.... resumindo, não há nenhum serviço ou aplicação que me pren-
da a um cliente nativo rodando em um PC. Entretanto, tive PCs por 
décadas e muito da minha pesquisa e f luxo de trabalho na escrita per-
maneceram centralizados nas aplicações nativas. É difícil perder velhos 
hábitos, então apenas por precaução, fiz uma cópia de todas as pastas 
mais importantes em um cartão de memória SD.

Embora o Google tenha dado um grande passo ao fazer com que o 
Chrome se parecesse mais com um sistema operacional e menos como 
um browser com muitas guias, ainda assim remete a um browser com 
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muitas guias. A menos que você con-
figure especificamente os apps para 
abrirem em suas próprias janelas, o 
que recomendo que seja realizado 
para muitos apps e utilitários inde-
pendentes, como o Drive, Gmail, 
Agenda, ao clicar em um ícone no 
Launcher abre apenas outra guia 
com a última janela que foi utilizada 
no Chrome. Mas, se você já utiliza o 
Chrome em um PC, é bem familiar.

A grande beleza do Chrome não é 
tanto a interface com o usuário (embo-
ra falte o requinte do OS X ou a apa-
rência moderna do Windows 8), mas 
sua velocidade, estabilidade e simpli-
cidade. Ele simplesmente funciona – 
de forma rápida e sem manutenção de 
software. O Chrome OS atualiza os 
downloads e instala automaticamente 
e os apps baseados em nuvem são pro-
priamente autoatualizados. Também 
não há manutenção de dados, a menos 
que você faça um esforço conscien-
te para armazenar algo localmente, 
está tudo online, o que significa não 
se preocupar em fazer cópias de ane-
xos de e-mail ou salvar documentos 
em que você estiver trabalhando – o 
Google Apps literalmente não possui 
a função “salvar”. Os dispositivos do 
Chrome também são propriamente 
autorreplicados: seu ambiente, ajustes, 
perfil, aplicativos, bookmarks e dados 
estão automatica-

mente sincronizados com a nuvem e 
aparecem em qualquer dispositivo 
que estiver usando.

Quantidade 
Falando de apps, a única crítica 

ao ChromeOS Pixel que os especia-
listas nunca deixam de mencionar é 
a falta de aplicativos. Mas descobri 
que para um escritório comum e para 
necessidades de comunicação, é sufi-
ciente. Obviamente, tudo o que você 
normalmente faz no browser funciona 
no Chrome OS, mas fora do Gmail, o 
software que utilizo é o Google Apps, 
uma suíte tipo Office que faz tudo que 
preciso enquanto oferece as melhores 
características de colaboração do que 
o alternativo desktop líder.

Mas o Chrome Web Store oferece 
um surpreendente programa de apli-
cativos, que inclui categorias específi-
cas que achei útil, como software de 
mapa mental (MindMeister), outliners 
(The OutlinerofGiants), photo editor 
(Pixlr), até mesmo um seguro emula-

dor de terminal Shell. E para aquelas 
vezes que você precisa usar um PC, 
existe o Chrome Remote Desktop ou 
o app VNC Viewer que permite a uti-
lização remota em um sistema Windo-
ws, Mac ou Linux.

Como a semana estava passando 
vagarosamente e meu conhecimento 
sobre o Chrome crescia a cada hora, 
sendo auxiliado pela ativa, aberta e 
inacreditavelmente atenciosa comu-
nidade Chromebooks no Google+, 
o desligamento entre minha expe-
riência e os comentários arrogantes 
no geral do Pixel tornou-se aparente. 
Infelizmente, como os comentários so-
bre o Pixel reforçaram, o ChromeOS 
ainda tem muitas incertezas e meias 
verdades. E a mais proeminente é sua 
dependência de uma conexão cons-
tante de rede. Não é verdade. Todos os 
aplicativos Chrome incluem armaze-
namento local, geralmente 16 GB, ex-
pansível com cartão de memória SD. 
Também muitos aplicativos, incluindo 
o Google Drive, Apps e Gmail podem 
ser configurados para acesso off line.

Embora seja ótimo para longas 
viagens de avião, acho que a questão 
de ficar off line deve ser deixada de 
lado. Pelo menos para mim, nenhum 
aparelho vale muito quando estou 
desconectado, e o acesso à rede não é 
um problema hoje em dia. A conexão 
Wi-Fi está disponível em quase todos 
os lugares e os dados do celular ajudam 
onde não tem. Se você viaja com fre-
quência, certifique-se que seu plano de 

dados (você tem um smarphone, não 
tem?) inclui uma opção por cabo. Um 
Chromebook mais um smartphone sig-
nifica que você nunca mais vai se preo-
cupar em ficar sem conexão. 

Outra reclamação comum com o 
ChromeOS é a impressão. Aqueles que 
ainda utilizam árvores mortas como 
visualização ficarão felizes em saber 
que o serviço de Cloud Print funciona 
muito bem. Apenas lembre-se de nun-
ca desligar seu servidor de print. 

Minha semana sem PC foi tão boa 
que, voltando para casa agora e ten-
do escrito este texto inteiramente no 
Google Docs via Chrome OS, não tive 
necessidade de ligar o Mac a não ser 
para testar a função remote desktop. 
Na verdade, liguei novamente o moni-
tor secundário, que anteriormente esta-
va no Mac Mini, no meu Chromebox 
e agora estou me divertindo com quase 
4 megapixels de desktop Chrome que 
está espalhado em dois displays.

Talvez o Google não esteja fican-
do louco. Algo me diz que haverá um 
Pixel no meu futuro.

>> A sensação e precisão de um 
touchpad é uma das primeiras coi-
sas que você observa sobre um lap-
top. Pixel é feito de vidro jateado, 
analisado e aperfeiçoado através 
de um microscópio a laser para su-
avidade excepcional e precisão.

>> Backlights na tela e teclado respon-
dem a iluminação da sala ambiente 
e como Pixel está sendo usado. Por 
exemplo, ao assistir um vídeo em tela 
cheia, o teclado escurece automatica-
mente para um nível adequado.

Backlit keyBoard

Glass touchpad
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