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A Microsoft, maior fabricante
mundial de software, já domina
o mercado de computadores
pessoais, tanto em casa como no
escritório, mas gostaria que seus
programas passassem a geren-
ciar outros aparelhos, de televi-
sores a multimídia players. Nesse
segmento, porém, os obstáculos
são muitos e difíceis de superar.

Em essência, a dúvida é se o
computador pessoal ou a televi-
são devem ocupar posição cen-
tral nos sistemas de entreteni-
mento caseiro e corporativos, ou
permanecer isolados.

Há fortes motivos para acredi-
tar que a TV continuará a domi-
nar a sala de estar e até ampliará
seu papel ali, enquanto o escritó-
rio da casa abrigará o PC. A televi-
são digital, reforçada por um
guia de programação eletrônico,
e com a vantagem da interativi-
dade, é capaz de exibir uma am-
pla gama de conteúdo, além de
entretenimento.

"Televisão" não é a palavra cor-
reta. A W do futuro deverá ter a
forma de uma tela de baixo cus-
to, que exibirá informações digi-
tais, fornecidas por uma série de
canais de distribuição através do
"set-up box" (aparelho que con-
verte o sinal digital para uma TV
analógica) ou, mais provavel-
mente, será um portal multimí-
dia doméstico, equipado com

processador e grande quantida-
de de memória. Esse equipamen-
to será capaz de receber trans-
missões digitais terrestres, por
satélite, via cabo ou linha telefô-
nica. Poderá, também, transmitir
o sinal para diversos monitores
espalhados pela casa, provavel-
mente sem a utilização de fios.

O projeto "Transmissão de Ví-
deo Digital" (DVPB, na sigla em
inglês), uma associação que reú-
ne 300 fabricantes e provedores
de conteúdo, incluindo a Micro-
soft, já elaborou o esboço da pla-
taforma multimídia doméstica.

O consumidor conhece bem a
televisão: está acostumado a usar
o controle remoto e, mais recen-
temente, passou a interagir com
programas através de botões es-
peciais do próprio controle re-
moto. A Microsoft, contudo, em-
bora associada, não oferece pro-
dutos compatíveis com o padrão
DVB. Em resumo, a W venceu o
primeiro round.

Por outro lado, a Microsoft
quer ver o Windows instalado
em todos os tipos de equipamen-
to. Este ano, decidiu contra-ata-
car e anunciou o lançamento de
"monitores inteligentes" — es-
sencialmente telas do tipo "tou-
ch screen" (acionadas por toque
manual), conectados em rede via
Wi-Fi, e que podem ser separa-
dos do computador e usados em
qualquer parte da casa. Permite
que o usuário navegue pela inter-
net no sofá, verifique e-mails na
cama e faça downloads de recei-
tas na cozinha.

O monitor é produzido por
uma série de fabricantes, como
Philips Consumer Electronics,
ViewSonic, Packard Bell, Sam-
sung e TriGem. Fisicamente, lem-
bra os tablet PCs—tela de alta re-
solução, espessura entre um e
dois centímetros e muito leve.

A criação da Microsoft é, basi-
camente, o equivalente em
software a um telefone sem fio. O
computador funciona como a
base do aparelho, enviando in-
formação ao monitor, que pode
ser ativado em qualquer ponto
dentro do raio de ação da fre-
qüência de rádio.

Qual é o problema, então, com
o laptop tradicional dotado de
um link Wi-Fi? Ou mesmo com o
tablet PC? Ambos são portáteis e
altamente funcionais. O argu-
mento mais forte contra o moni-
tor inteligente, porém, é o alto
preço. No Reino Unido, um mo-
delo ViewSonic, de 15 polegadas,
custa €1.550.

A Microsoft diz que os preços
baixarão com o aumento da de-
manda. Mas a utilidade e o dife-
rencial desse tipo de produto são
tão grandes a ponto de garantir
grande volume de vendas? Apa-
relhos de TV usados como moni-
tores levam grande vantagem:
tubos de raios catódicos, apesar
das grandes dimensões, são ba-
ratos. É possível ter uma televisão
"burra" em cada cômodo da casa
por um preço menor que o de um
único monitor inteligente. Mui-
tos consumidores nem sonham
com algo mais sofisticado.
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