
s últimos dias de abril
não foram fáceis para
a Microsoft. De um

lado, a companhia
se viu forçada a adiar por

uma semana a divulgação do
SP 3 (Service Pack 3) para o
Windows XP. De outro, viu

o adiamento transformar-
se em algo maior do que
esperava, isto em função da
pouca adesão do mercado

corporativo ao Vista. Tanto
foi assim que Steve Ballmer
chegou a dizer que o fim ao

XP poderia ser reconsiderado,
notícia logo negada pela
própria Microsoft.

No centro do movimento,
uma constatação feita no
final de abril por Míke Elgan,
colunista do Computerworld
norte-americano: o Vista não

satisfaz. Para ele, a Microsoft
"tem que se organizar com
seu core business e fornecer
um sistema operacional que
funcione, ou poderá ser o
começo do fim do papel de
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liderança da companhia no

setor". Enquanto isso não
acontecer, o XP continuará
sendo visto como o último
bom sistema operacional da
companhia.

Exagero? Não parece.
Aqui no Brasil, algumas
companhias também têm
resistido em fazer a migração
do XP para o Vista. Um
exemplo é o data center

Alog, que tem cerca de seis
mil servidores e 180 estações
de trabalho e descarta a

adoção do sistema. Marcos
Moraes, vice-presidente da

companhia, afirma que hoje
a migração não faz sentido
para a empresa. "A mudança

principal [do Vista] é na
interface. Como demanda
mais memória, para a nossa

atuação não faz sentido", diz.
Marcos Pelaez, diretor de

informática da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN),
afirma também que o Vista
ainda não está nos planos da

empresa. "Por enquanto, nada
de Vista. Ele é um sistema
novo e consume muito recurso
das máquinas. Não queremos
ser pioneiros nisso», resume.

Caminho semelhante segue
Emílio Vian Vieira, diretor

de TI da Allianz Seguros.
Utilizando XP em todo o
parque da empresa - formado
por 1,6 mil máquinas -, o
executivo afirma que vai
manter o XP durante todo

o ano de 2008. "O Windows
Vista somente estará nos
nossos planos a partir de 2009,

se tivermos uma visibilidade
maior da estabilidade e
segurança da plataforma.
Parece-me que este tempo é
mais do que suficiente para
uma decisão favorável",
completa.

Mais do que o apego ao XP,
a posição destas companhias
condiz com a avaliação feita
por Elgan: o Vista não resiste

a uma comparação feita com
seu antecessor. Um estudo
realizado pela Infoworld/EUA
em março deste ano colocou
os dois sistemas lado a lado.



Seguem abaixo as conclusões
do comparativo, que levou em
conta os benefícios existentes
na migração de um sistema
para outro:

- a migração
não oferece muitos atrativos
para as instalações XP.
Muitos problemas resolvidos
pelo Vista já tinham sido
abordados antes no XP
através de aplicativos
desenvolvidos internamente
ou ferramentas de terceiros.

- a migração
para o Vista proporciona
pouco ou nenhum ROI em
termos de gerenciamento
de sistemas. Sem inovação
significativa em outras áreas, a
história de gerenciamento do
Vista não empolga.

- embora seja
possível entender o desejo
da Microsoft de renovar a
interface com o usuário do

Windows, os designers do
Vista parecem ter prejudicado
seus próprios interesses. De
qualquer forma, é improvável
que as "melhorias" à
usabilidade no Vista constem
da lista de razões convincentes
para largar o XP tão cedo.

-o XP é um
sistema operacional maduro
e estável, com unia lista
conhecida de pontos fracos
e soluções correspondentes,
No papel, o Vista possui uma
base melhor, mas, na prática,
ele aborda problemas que
a maioria dos usuários nem
sabia que existia.

- você preferiria
direcionar os novos ciclos de
hardware para compensar
o inchaço de código da
Microsoft e o apetite voraz
por CPU ou para obter
uma melhoria tangível e
mensurável em throughput de
aplicativos e produtividade do
usuário? Não é preciso dizer
mais nada.

- quando foi a última vez
que você se preocupou com
suporte a driver no XP?
Com uma base instalada
de centenas de milhões,
provavelmente você
continuará descobrindo
drivers para o XP muito
depois que os netos do Vista

estiverem aposentados.

- o XP ainda é - e
provavelmente continuará
sendo durante algum tempo
- o foro de compatibilidade
para novos aplicativos
Microsoft. Se e quando a
companhia tentar criar um
vínculo exclusivo com o
Vista, terá que apresentar
algum motivo técnico válido
- que resista ao exame
minucioso por parte da
comunidade de TI - para não
suportar o Windows XP.

- os provedores
de internet independentes
vão onde está o dinheiro e,
neste exato momento, ainda
é o genérico Win32 API
(mais o MFC/ATL) rodando
na gama de plataformas
Windows. Para quem
quiser ficar com o Windows
XP, o risco de perder
funcionalidades importantes

de aplicativos de terceiros é
quase nulo.

-com a
maioria dos desenvolvedores
ainda enfocando a Win32
API e quase toda a
funcionalidade do .Net
Framework 3.0 portada para
o"XP, não existe uma razão
convincente para basear seu
IDE no Windows Vista.

- se existe alguma
chance de pular um ciclo de
upgrade do Windows, é a
transição do XP para o Vista.
O XP talvez dê mostras da
idade, porém nada muito
profundo: o novo
desafiante é "vistoso",
mas também mais lento
e mais pesado, e não tem
a combinação fatal de
recursos atrativos necessária
para desbancar o XP.
(FB, LD e VC, com informações
da Infoworld/EUA)
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