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Com lançamento previsto para o segundo semestre de 2006, Windows Vista aperfeiçoa o conceito 
e faz frente à concorrência. Confira o que muda no sistema operacional. 
 
Com lançamento previsto para o segundo semestre de 2006, o novo Windows Vista vem causando 
alvoroço e muita especulação tanto entre profissionais da área quanto usuários. Segundo a 
Microsoft, as mudanças desenvolvidas no sistema operacional visam melhorar a usabilidade, ou 
seja, a experiência do usuário.  
 
“Todas as modificações feitas pela Microsoft em seus sistemas operacionais são baseadas em 
Análises de Uso Contínuo. Temos grupos de usuários que mandam feed-back antes e, 
principalmente, após o lançamento de um produto. Assim, as inovações apresentadas visam 
atender as necessidades do usuário – explica o Gerente de Produto Windows da Microsoft, Rodrigo 
Paiva.  
 
Segundo Paiva, o Windows Vista traz três pilares principais de inovações: a organização, a 
proteção e a integração entre pessoas e equipamentos. No que se refere ao primeiro pilar, Paiva 
diz que a nova organização do Vista trará uma barra lateral (side bar) que facilitará tanto a 
visualização quanto o acesso aos arquivos e programas mais utilizados.  
 
“Também tivemos a idéia de incluir um RSS na barra lateral para que o usuário possa ter acesso 
as suas notícias utilizando a barra - acrescenta. 
 
Já a questão de segurança e proteção do novo sistema operacional sofrerá um upgrade com o 
lançamento do Windows Defender, uma versão melhor e mais atualizada do atual Anti-Spyware. 
Paiva acrescenta ainda que o Firewall também sofrerá uma melhora considerável.  
 
Quando se refere à integração entre pessoas e equipamentos, Paiva destaca o lançamento do 
Windows Media Center que, apesar de já existir nos Estados Unidos para o sistema operacional 
XP, ainda não tinha sido lançado no Brasil.  
 
“A idéia do Media Center é ser uma central de entretenimento da casa, integrando TV, Palm, 
celular, MP3 Player etc - explica. 
 
Além dos três pilares ressaltados por Paiva, uma das modificações que mais vem chamando a 
atenção dos usuários que já testaram a versão Beta é a introdução de uma ferramenta de busca, 
quase onipresente no sistema, como pode ser observado na foto abaixo. Paiva afirma que ela foi 
criada com o intuito de facilitar a vida do usuário, tanto para encontrar programas quanto 
arquivos. 
 
Além de estar presente no botão iniciar e nas mais diversas janelas do sistema operacional, a 
ferramenta de busca já virá instalada no Internet Explorer 7.0, que integrará o Windows Vista. De 
acordo com Paiva, a tool bar de busca embutida no Explorer 7.0 trará alguns sites de busca já 
cadastrados, mas a busca padrão será a do MSN Search.  
 
Quando perguntado se o fato da barra de ferramentas de busca já vir com o MSN Search como 
padrão é uma forma fazer concorrência a outras ferramentas de busca, como Google e Yahoo!, 
Paiva explicou que, apesar do padrão ser o MSN Search, o usuário poderá optar pela busca de sua 
preferência.  
 
“A Microsoft tem sua própria ferramenta de busca [MSN Search] e acredita em sua evolução, mas 
se o usuário preferir utilizar outras, é só configurar – completa.  
 



A assessoria do Google foi procurada para comentar a questão, porém nenhuma resposta foi 
obtida em 3 semanas de tentativas.  
 
Além disso, a nova versão do Internet Explorer trará os features “abas” e “RSS” em Favoritos, 
assim como o navegador livre Firefox (veja foto). Ao contrário do que pensa o Gerente de Produto 
Windows da Microsoft, a Analista de Suporte Linux do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da 
UFRJ, Márcia Cardoso, acredita que a incorporação desses dois features tenham como objetivo 
freiar os downloads de browser livres ou gratuitos.  
 
“Tanto o Firefox quanto o Opera têm sido muito baixados ultimamente. Algumas características 
como as abas e a possibilidade de armazenar RSS nos Favoritos definitivamente conquistaram os 
usuários. A impressão que tenho é que no momento em que usuários do Windows começam a 
baixar navegadores como o Firefox e Opera em seus computadores e a não mais utilizar o 
Internet Explorer, a Microsoft está perdendo as rédeas de seu negócio. É por isso que acredito 
que as novas características do Explorer 7.0 estão aí para tentar minimizar os downloads desses 
programas - argumenta. 
 
Uma outra inovação que vem despertando a curiosidade de muitos é a nova interface 3D, 
expressada através do feature Flip 3D ou aeroglass. Paiva explica que esse feature é um conceito 
de movimento de janelas em 3D, com o objetivo de facilitar a visualização do usuário. 
 
A interface 3D do Windows Vista aparece com um relativo atraso em relação aos programas de 
software livre. Segundo Márcia Cardoso, os programas de software livre como o Kde e o Gnomi já 
utilizam interfaces 3D desde suas primeiras versões.  
 
“Além disso, existem programas de código aberto que fazem esse flip de janelas que o Windows 
Vista fará. A única diferença é que esse feature já virá instalado no computador que rodar o Vista. 
No caso do software livre, esses programas precisam ser instalados. Um exemplo disso é o 
software Open Gl – acrescenta.  
 
Melhorar a experiência do usuário é definitivamente um dos objetivos do novo sistema operacional 
Windows Vista, mas não parece ser o único. Apesar de a Microsoft não assumir, muitos usuários 
da versão Beta e especialistas acreditam que algumas modificações também visão conter a 
expansão da concorrência. 
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