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Juntamente com o telefone de pulso de Dick Tracy e o transportador de "Jornada nas Estrelas", o 
videofone há muito habita as listas de desejos dos telespectadores amantes das engenhocas dos 
Jetsons. E, embora haja atualmente opções de videofones não de todo desajeitadas, elas 
envolvem um hardware caro que normalmente só pode ser utilizado para telefonar para pessoas 
que tenham o mesmo aparelho.  
 
Mas existe outra maneira de satisfazer esse desejo de ter contato visual com a pessoa com quem 
se está falando pelo telefone. Nada impede que um usuário de computador pessoal (PC) com 
conexão de internet de alta velocidade, uma webcam barata e algum software possivelmente já 
pronto para usar possa aproveitar a experiência do videofone.  
 
As ferramentas que permitem a realização de vídeo bate-papos, entre as quais os sistemas da 
Microsoft, Yahoo! e Apple Computer, são usadas para compor programas livres de mensagem 
instantânea convencionais. A Vibe Phone e a VidiTel, duas novas opções para assinantes, 
empregam planos de chamadas semelhantes aos dos provedores de telefonia celular, e garantem 
fornecer um serviço melhor do que o dos programas livres. Nenhum desses sistemas opera com a 
participação do outro, de maneira que a escolha do sistema adequado envolve saber qual deles 
seus interlocutores usarão.  
 
Para começar, você precisa de uma webcam, um microfone e caixinhas de som. Muitas webcams 
têm microfones embutidos, e as caixinhas de som dos PCs são suficientes, dependendo do grau 
de privacidade desejado. Eu usei uma combinação da Plantronics de microfone-fones de ouvido 
que funcionou bem, embora tenha me feito sentir (e parecer) um operador de telemarketing.  
 
Quanto à webcam, testei vários modelos da Logitech e da Creative. Ambas as empresas vendem 
aparelhos por menos de US$ 100, que vêm equipados com microfones embutidos e podem ser 
conectados a um PC com cabo USB (Barramento Serial Universal, em português).  
 
 
A localização da câmera é importante para um vídeo bate-papo satisfatório. O ideal é que a 
câmera seja colocada logo em cima do monitor, criando a ilusão do contato visual direto. Isso 
pode ser difícil de fazer com monitores de tela plana porque há pouco espaço para colocar uma 
câmera em cima da tela. A Creative fabrica uma câmera apenas compatível com o Windows 
dotada de encaixe em monitor de pouca espessura.  
 
Uma advertência sobre essas webcams: com exceção da da Apple, todas as câmeras que testei 
requerem um driver (software que possibilita ao PC operar com câmeras e outros periféricos.)  
 
A mais exasperante de fazer funcionar foi a WebCam Pro eX da Creative. Durante a instalação da 
câmera, uma mensagem do Windows advertia que "continuar a instalação deste software poderá 
comprometer ou desestabilizar a correta operação de seu sistema". A Creative diz que fez o teste 
de compatibilidade e orienta os usuários a ignorar essa mensagem. Esse conselho se revelou 
correto no meu caso, mas não deixa de causar certa desconfiança no internauta.  
 
O sistema de vídeo bate-papo da Apple tem a vantagem de ter todos os seus componentes 
concebidos para operar juntos. Este é, de longe, o sistema mais fácil de usar, e oferece também a 
melhor qualidade de transmissão dentre as alternativas apresentadas. Não é, no entanto, 
infalível.  
 
Já que os programas de vídeo bate-papo utilizam diferentes vias de acesso, caso seu computador 
esteja protegido por firewall (sistema de proteção de computadores), provavelmente você 
precisará pedir ao administrador de sua rede que abra a que importa.  



 
Um obstáculo maior para os candidatos a usuários do iChat da Apple é que a ferramenta de vídeo 
requer um computador Apple com processador com, pelo menos, 600 megahertz de potência. Que 
opções isso deixa para aqueles entre nós que não possuem esse tipo de máquina?  
 
Um modo de começar é com programas gratuitos de mensagens instantâneas da Yahoo! ou 
Microsoft.  
 
O Messenger, da Yahoo, que opera com o Macintosh e o PC Windows, vem com duas variações de 
vídeo bate-papo: uma de baixa velocidade, chamada Webcam, e outra de alta velocidade, 
denominado Super Webcam. Segundo minha experiência, o Super Webcam exigiu a incapacitação 
completa da firewall montada no Windows XP.  
 
Isso significa que muitos usuários do Yahoo escolherão o Webcam comum, que não tem firewall, 
mas "pixilated jerkiness" (que pode ser traduzido como tremulação de pixel), ou seja, o tremular 
da imagem congelada. Isso é vídeo bate-papo, e funciona da mesma maneira que as figuras que 
parecem se mover quando se folheiam rapidamente certos livros ilustrados. Pode-se discernir, 
digamos, o sexo e a cor dos cabelos do parceiro de bate-papo, mas nada muito além disso. O 
áudio também é mais ou menos como uma ligação ruim por celular.  
 
Enquanto outras companhias não lançarem aplicativos tão bons e fáceis de usar quanto o da 
Apple (ou então a Apple não decidir oferecer seu produto para o consumidor em geral), o vídeo 
bate-papo provavelmente continuará mais uma novidade do que um aplicativo de verdade.  
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