




TRÊS PROBLEMAS
Em 1995, a técnica em hardware Simone Guerreiro
trabalhava duro para manter seus clientes satisfei-
tos. Em agosto daquele ano, a Microsoft havia lan-
çado o Windows 95 e a maior parte da clientela de
Simone queria migrar da versão 3.1 do Windows
para o recém-lançado OS.

Entretanto, como era um sistema extrema-
mente novo, ele-apresentava diversos conflitos
com hardware e software. Os clientes reclama-
vam e a solução que Simone arranjou na época
foi, simplesmente, indicar a eles que esperassem
mais algum tempo, até o Windows 95 apresen-
tar melhorias. A frase "o tempo resolve tudo" ga-
nhava sentido no mundo dos softwares.

Com o lançamento do Vista, Simone teve um
déjà vu. Diversos clientes pediram para atua-
lizar suas máquinas com o novo sistema ope-
racional. Mas, desta vez, a saída estava pronta.
"Sempre que um sistema é lançado, leva algum
tempo para que fique redondo, que funcione
perfeitamente", diz a técnica. "Por isso, indico a
quem me procura que espere mais um pouco pa-
ra que os conflitos diminuam bem e, depois dis-
so, aí sim, usem o Vista."

O problema do sistema operacional não se
entender com softwares e hardware não é ne-
nhuma novidade no mundo da informática. Não
é exclusividade do Windows Vista e, realmen-
te, leva algum tempo para que o sistema ganhe
melhorias que o tornem plenamente usável. Foi
o que ocorreu com o Windows XP, por exem-
plo, que somente se tornou o que é hoje, elogia-
do por muitos e muitos usuários, depois do lan-
çamento do pacote Service Pack 2 (no Brasil, em
setembro de 2004).

Mas esse problema é apontado, até aqui, como
um dos principais para o Windows Vista não ter
"pegado" plenamente. É um pouco desapontador

estar navegando com o Opera (www.opera.com) e
o programa regularmente se fechar sem qualquer
explicação, como ocorreu com a reportagem du-
rante os testes com o Windows Vista, para a reali-
zação desta reportagem. O problema pode ser até
mesmo do próprio navegador, mas o caso é que é
raro isso acontecer, por exemplo, no XP.

Ainda no campo de confli tos, o Windows
Vista conta com uma saída interessante para
minimizar o problema. Há um Assistente de
Compatibilidade que ajuda ao usuário a rodar
algum aplicativo que, por acaso, não tenha con-
seguido. Para usá-lo, deve-se entrar no Painel
de Controle, depois em Programas e, por fim,
em Usar um programa mais antigo com esta
versão do Windows.

Feito isto, basta indicar qual é o software que
deseja rodar. O Assistente de Compatibilidade
oferecerá opções para rodá-lo em simulações
desde o Win 95 até o XP SP2. Deve-se escolher a
melhor versão e, se ele funcionar perfeitamen-
te, basta salvar a preferência, para que ela fique
gravada e seja executada nas próximas ações.
Durante os testes realizados pela reportagem, o
assistente funcionou com perfeição.

Se a Microsoft já está acostumada a driblar o
problema das incompatibilidades, há, pelo me-
nos, um novo problema para ela: a concorrên-
cia. E, no caso, o inimigo dorme ao lado: o XP.
O sistema operacional que deveria ter dado en-
trada no INSS com a chegada do Vista, aparen-
temente, ganhou novo fôlego com o lançamento
de seu sucessor. Isso porque, tal qual um carro
que ganha versões novas a cada ano sem perder
a base, o Windows XP é mais leve, mais fácil de
usar - pelo menos para o usuário já acostumado
com a interface clássica do sistema operacional
- e raramente trava ou apresenta conflitos.

É diferente do Windows Vista em muitos



pontos de vista e, por isso, ainda tem muitos
adeptos. E, devido às fabricantes ainda coloca-
rem no mercado computadores com ele, ganha
novos usuários todos os dias.

O diretor de arte Alexandre Dias, que pre-
fere PCs a Mac para trabalhar, aponta que é es-
sa sobriedade que o agrada no XP e foi o que o
fez desinstalar o Vista e voltar ao XP após al-
guns dias mexendo no novo sistema. "O XP era
redondo, redondo. O Vista, além de dar confli-
tos, ainda tem uma interface cheia de 'fru-frus'
desnecessários, semelhante aos Macs. Por is-
so, preferi voltar ao XP e usar a interface Win-
dows Classic", conta. "Essa tentativa do Vista
de se aproximar do Mac me desagradou. Para
mim, PC é PC e Mac é Mac. E eu gosto da pri-
meira opção."

Por fim, o outro problema que atingiu em
cheio o mercado brasileiro foram as configura-
ções necessárias às máquinas para rodar o Vis-
ta com propriedade. Para funcionar com per-
feição, o sistema requer, pelo menos, l GB de
memória RAM (o recomendado pela MS é 512
MB). Trata-se de uma requisição muito alta para
um mercado onde sobram máquinas de 256 MB
de memória nas prateleiras.

Do ponto de vista de requerer cada vez mais
hardware, a comparação com outros sistemas ope-
racionais é inevitável. Enquanto o Windows 3.1 re-
queria 8 MB no disco rígido, o Vista pede 6,9 GB
em sua versão Ultimate.

O salto fica mais evidente se compararmos com
seu antecessor XP, com 1,5 GB. Além disso, é impor-
tante lembrar que distribuições Linux e o Mac OS X
oferecem recursos semelhantes ao Windows Vis-
ta há algum tempo e com máquinas mais simples do
que as equipadas com processador de l GHz, l GB de
memória, 15 GB de disco rígido e placa de vídeo de
128 MB, como requer o sistema da MS.

Com essa necessidade de cada vez mais má-
quina, há lugar para um ciclo vicioso. Os softwa-
res cada vez mais pesados obrigam fabricantes
de hardware a colocar no mercado mais e mais
super-máquinas. De seu lado, ao-ver computa-
dores cada vez mais potentes, software-houses
se sentem livres para criar programas que levem
para o Everest as configurações dos PCs.

Segundo Wagner, impulsionados pelo Vista,
clientes podem optar por máquinas mais poten-
tes, embora, claro, haja a versão Vista Starter,
com menos recursos para computadores não tão
potentes. Tiago Baeta, diretor do portal de tec-
nologia iMasters (www.imasters.com.br), voltado
a profissionais de informática, concorda com o
executivo da MS. Na verdade, ele é um persona-
gem do discurso de Wagner.

"Eu comprei uma máquina melhor justamen-
te para rodar o Vista. Eu estava evitando migra-
ções para economizar máquina, mas hoje em dia
o preço caiu muito", conta Baeta. "Daqui a pou-
co, a situação muda, começam a surgir progra-
mas mais potentes para máquinas mais poten-
tes, e eu vou parar de migrar", conta o diretor do
site que tem 1,3 milhão de visitas por mês.

Entretanto, talvez, essa possa ser a últ ima
grande atualização que Baeta tenha de reali-
zar no computador, do ponto de vista de siste-
ma operacional. Segundo um estudo divulgado
pelo Gartner, a próxima geração de OS será mo-
dular. De acordo com um relatório em que cita o
lançamento do Vista, a empresa afirma que, de-
pois dele, "as atualizações de sistema operacio-
nal serão realizadas de forma gradativa". "A era
das implementações monolíticas de lançamen-
tos de software está perto do seu fim. A Micro-
soft será um dos principais agentes deste movi-
mento. Os resultados disso serão atualizações
mais flexíveis do Windows."



Além dessa atualização flexível, é
possível que o futuro dos sistemas ope-
racionais esteja na rede, como acredi-
tam os mantenedores do site Goowy
(www.goowy.com), uma espécie de OS
baseado em internet e desenvolvido em
Flash. Se este for mesmo o futuro, en-
tão a necessidade de máquinas potentes
será trocada por conexão de banda lar-
ga ultrapontente e navegadores que se
transforma em faz tudo, além de cora-
ção e mente dos computadores.

SEGURANÇA
Curiosamente, uma das maiores fra-
quezas históricas da Microsoft pou-
co foi comentada pelos especialistas
consultados pela PC Magazine: a
segurança. Comparativamente com
os problemas apontados acima, as fa-
lhas de segurança do sistema foram
pouco abordadas, mas não é por isso
que desapareceram. Pelo contrário.

Desde seu lançamento, o Vista ti-
nha como uma das maiores promes-
sas ser o sistema operacional mais
seguro do que qualquer outra ver-
são anterior do Windows. Logo após
o lançamento, alguns remendos fo-
ram colocados à disposição dos usu-
ários, para tentar lacrar o sistema.

Em feve re i ro des te ano, por
exemplo, a Microsoft soltou um pa-
tch que tentava corrigir falhas jus-
tamente dos programas Defender e
OneCare, voltados à proteção. Além
disso, como relatório geral dos pri-
meiros 180 dias em operação do sis-
tema, a empresa de Bill Gates infor-
mou que o Vista havia registrado 12
problemas de segurança. Durante
os primeiros seis meses do XP, fo-
ram encontrados 25 problemas.

O Windows Vis ta consumiu
US$ 6 bilhões da MS, desde a pri-
meira semente plantada. Além dis-
so, foi composto por 50 milhões de
linhas de código e levou seis anos
até chegar ao mercado. Com núme-
ros tão grandiosos, e por se tratar
de mais um OS da Microsoft, não
espanta que cause controvérsia en-
tre as pessoas envolvidas direta-
mente com ele, sejam desenvolve-
dores, distribuidores, técnicos e
usuários. Antes de escolher o la-
do que você irá ficar, leia nas pró-
ximas páginas uma entrevista com
Ricardo Wagner, o gerente de pro-
dutos Windows Vista no Brasil.

COM A PALAVRA,
A MICROSOFT
Ricardo Wagner é gerente de produto Windows
Vista no Brasil. Trata-se do homem responsável pelos
passos do novo sistema operacional. Não é tarefa
fácil, já que a aceitação do Windows Vista ainda está
em xeque por parte dos usuários e distribuidores.
A batalha fica ainda mais difícil quando lembramos
que o sistema requer máquinas com configurações
habituais em países desenvolvidos e que ele lidera
uma equipe em um país em desenvolvimento.
Entretanto, isso não parece fazer Wagner perder o
sono. "Recentemente, participei de um evento da
Microsoft em Orlando (EUA) e a equipe do Brasil
foi um dos destaques, devido ao sucesso de vendas
do Vista no país", conta. Ao lado dele, estavam
representantes de outros três países que têm um
grande mercado a ser explorado e, também, estão em
desenvolvimento: Rússia, índia e China. "É importante
notar que estes quatro países foram os que, em tese,
menos deveriam se destacar quando o assunto é
Windows Vista, devido à realidade da economia."
Para falar mais sobre o Windows Vista, rebater as
reclamações dos usuários e colocar o contraponto
da Microsoft sobre o novo sistema operacional,
Wagner recebeu a reportagem da PC Magazine no
sede da Microsoft, em São Paulo, onde concedeu a
seguinte entrevista.



PERGUNTA: Um dos maiores
concorrentes do Windows Vista
é o próprio XP, afinal, ele está
redondo para o uso, do ponto de
vista de conflitos e compatibilidade
com software e hardware. Como a
Microsoft encara isso?
RESPOSTA: A compatibilidade é chave
da questão. O problema é que como o
Windows é um sistema operacional e
um sistema operacional conversa com
diferentes coisas, como aplicativos,
plataformas, equipamentos, sistemas.
Esse ecossistema precisa de um tempo
para que a gente consiga homologar
produtos de terceiros. E isso não é algo de
mão única. A gente depende dos parceiros
para trabalharem na homologação.

P: É aí que entram os testes beta, pré-
lançamento?
R: A gente trabalhou, antes do lançamento,
em versões beta. Essas versões serviram para
receber feedback dos usuários e se preparar
para contribuir e validar nossos sistemas. Na
América Latina foram 750 mil beta-testers.
No mundo, 2 milhões de usuários.

P: E depois do lançamento?
R: Pós lançamento, certamente há
situações de ainda encontrar produtos
e soluções que precisamos colocar em
nosso ambiente.

P: Por que?
R: Muitas vezes, empresas
multinacionais, em especial, têm
estratégias regionais. Elas criam produtos
locais que não estão no radar da matriz da
empresa para poder se adequar ao Vista.
Por exemplo, uma empresa que lança uma
impressora que somente será vendida em
mercados emergentes. Assim, isso não
entra nesse radar da matriz e, assim, nós
temos que correr atrás dessas empresas
para ajustar essa impressora no Vista,
para criar o driver específico.

P: E como resolver isso rapidamente?
R: Nós temos uma área técnica que cuida
disso. Essa equipe de contato, da área técnica,
identifica os problemas, seja via canais de
comunicação ou por formas diversas, e
contata as empresas já com a solução pronta,
preparada para o Windows Vista.

P: Quando o Vista estará redondo?
R: Estamos numa fase final, uma fase de
requinte, eu diria. Quanto aos principais
aplicativos e componentes do mercado, como

impressoras e projetores, a grande maioria já
está em sintonia com o Vista. Assim, o usuário
que esteja com receio de comprar o Windows
Vista por questão de compatibilidade, pode
comprar e ficar tranqüilo.

P: Há uma previsão de quando ele
estará quase completamente livre de
incompatilidades?
R: Não há uma previsão porque
dependemos muito de nossos parceiros.
Entretanto, todos os dias chegam a nosso
portal de compatibilidade centenas de
atualizações. Hoje, acredito que estamos
já 97% compatíveis com o mercado. O que
não somos compatíveis, esses 2%, 3%, diz
respeito, a maior parte, a quem ainda vai
entrar no mercado.

P: De volta à pergunta inicial, você
concorda que oXPé concorrente
do Vista?
R: O que acontece, muitas vezes, quando
se tem uma transição de ambiente é
que as pessoas estão confortáveis, têm
experiência com um sistema e isso é um
conforto. Mas o que tenho notado é que as
pessoas, ao usarem o Vista pela primeira
vez, quando voltam ao XP já sentem falta
de algumas coisas que só o Vista oferece.
E estou falando de coisa de 30 minutos,
uma hora. Seja a busca integrada, seja
um gadget. Em resumo, quando se usa o
Vista, a pessoa não quer voltar ao XP, tão
distante que estão os dois sistemas. E a
comodidade da experiência não deveria
afetar o consumidor, já que o Vista é
muito fácil de usar.

P: Uma crítica comum feita pelos
analistas de informática é que
para rodar o Vista são necessárias
máquinas com configuração muito
acima dos padrões brasileiros. Você
concorda?
R: O Brasil é um mercado que ele
tem muita demanda pelo "primeiro
computador", pela pessoa que está
ingressando no mercado de informática.
Das pessoas que buscam a inclusão
agora, muitas delas têm condições mais
limitadas economicamente, procuram
computadores mais baratos. Para esses
computadores nós temos o Windows
Vista Starter, que pode ser uma excelente
porta de entrada para o mundo da
informática. Estou falando, no caso, da
aquisição dos computadores. No caso
da migração, usuários que compraram o
XP e tem um computador com 512 MB de

memória podem usar o Vista, sim. Um
processador com 800 MHz também roda
tranqüilamente.

P: Sim, mas ao optar pelo Windows
Vista Starter, o usuário perde um dos
maiores chamarizes do Vista, que são
as estripulias gráficas e multimídia.
R: Sim, mas, nesse caso, há uma
segmentação. Um usuário mais
experimentado não vai comprar um
computador com o Vista Starter,
mas um computador mais potente.
Ele vai querer algo mais, que dê uma
experiência melhor para ele. E é
por isso que oferecemos o Vista em
diversas configurações.

P: O Vista "força" o usuário que tem uma
máquina pior a trocá-la ou incrementá-
la, para conseguir rodar o Vista. Você
acredita que, por isso, o Vista vai dar um
upgrade nos computadores ao redor do
mundo e, em especial, no Brasil, China,
Rússia e índia?
R: Eu diria que, de alguma forma, sim.
A partir do momento que você tem
uma configuração mínima para rodar o
equipamento, ele naturalmente prepara o
mercado para buscar esses componentes
para adequar e quando os grandes
fabricantes procuram aquela solução
melhor, a coisa vai crescendo e evoluindo.

P: O Cartner diz que o lançamento
do Vista representa a última grande
atualização do sistema operacional da
forma como conhecemos. Procede?
R: Sempre há muita especulação. Não
podemos trabalhar com confiança
sobre especulações. Temos que
analisar tendências de mercado. E o
que observo são convergências digitais.
Games, gráficos, conectividade. O que
vem daí para a frente é especulação.
Quanto ao Vista, estamos sempre
melhorando. Não é porque o Vista
foi lançado que todos os nossos
engenheiros tiraram férias.

P: Como a Microsoft analisa a trajetória
do Vista desde o lançamento até agora?
R: Sucesso! Estamos acima do
esperado. É o maior resultado da
história da Microsoft. O Windows
Vista e o novo Office ajudaram muito o
resultado positivo da empresa. Antes
do lançamento deles, esperávamos um
faturamento de quase US$ 50 bilhões.
Com eles, chegamos a US$ 53 bilhões.
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