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Embora o Windows 7 só deva ser lançado daqui a dois anos, a Microsoft já está começando a 
falar sobre ele. Na semana passada, Bill Gates e Steve Ballmer deram uma prévia de alguns 
recursos que podem integrar o novo sistema operacional. 
 
Como ela teve muita dor de cabeça com o Vista, acho que a Microsoft poderia estar a fim de 
algumas sugestões sobre o que fazer com sua próxima grande versão de Windows. Fiz uma 
lista de algumas coisas que eu gostaria de ver. Aqui vai ela: 
 
1. Só uma versão, por favor. 
 
Uma das piores decisões da Microsoft para o Vista foi criar um excesso de variações. Assim 
nasceram o Vista Home, Vista Professional, Vista Vegetariano etc, cada versão com mais 
recursos e, naturalmente, preço mais alto. 
 
Seja qual for o incremento em receita que a Microsoft conseguiu com essa manobra, não 
compensou a confusão e o mal-estar criados por ela. Um certo colunista de tecnologia, que 
não vou revelar porque não quero me colocar numa situação embaraçosa, passou uma vez 
horas com o pessoal do suporte técnico da Microsoft tentando fazer com que meu Vista 
reconhecesse um disco rígido. Depois de muito esforço, descobriu-se que a minha versão do 
programa não contava com o recurso "disco dinâmico". 
 
Se a sociedade tem mesmo de ser afligida por um monopólio de sistema operacional, ela 
poderia pelo menos ter os benefícios - especialmente quando todo mundo compartilha o 
mesmo software. A epidemia de versões do Vista acaba fornecendo o pior dos dois universos: 
vários programas diferentes e um único grande fornecedor. 
 
2. Gráficos mais inteligentes. 
 
O Vista já deveria contar com esse recurso, mas ele foi abandonado na última hora. O 
problema é o seguinte: aumente a resolução do seu monitor e os ícones ficam menores. Isso 
acontece porque o Windows continua a usar o mesmo tamanho para os ícones, de 256 por 256 
pixels. Mas agora, como há mais pixels disponíveis nos monitores de alta resolução, os ícones 
ocupam menos espaço. Para a maioria das pessoas, isso significa apenas que eles se tornaram 
mais difíceis de enxergar. 
 
Quando opera com uma tela de resolução maior e placa de vídeo mais poderosa, o programa 
poderia apresentar os ícones com o mesmo tamanho físico, mas aproveitando os pixels a mais 
para criar uma imagem mais nítida e detalhada. Se contassem com esse recurso, os usuários 
do Windows poderiam usar todo o potencial das telas finas de resolução altíssima que já estão 
chegando ao mercado. Assim, seria possível ter na tela textos menores mas tão fáceis de ler 
quanto os impressos.  
 
3. "Instantâneos" do sistema operacional e um recurso de desfazer. 
 
A Apple, a VMWare e a Sun Microsystems contam com úteis recursos de arquivamento do 
sistema que a Microsoft poderia descaradamente copiar, e depois negar veementemente que o 
faz. O "Time Machine" da Apple permite desfazer mudanças no computador inteiro, da mesma 
maneira que é possível voltar atrás com um documento do Word. A VMWare permite até que 
você tire "instantâneos" da presente condição de seu sistema operacional, para então conferir 
as mudanças feitas, como se fosse uma árvore genealógica. A Sun faz um pouco dos dois. 
 
Esses recursos podem facilitar a vida do usuário. Contaminou seu computador de manhã com 
um "spyware", ou programa espião? Tudo bem, restaure a máquina para o estado em que 
estava na noite anterior, algo que o atual recurso de restauração do sistema do Vista parece 
que só consegue fazer de modo esporádico. 
 



Você precisa contar com bastante espaço livre em disco para fazer isso tudo. Mas com os 
discos na faixa dos terabytes já custando US$ 100, dificilmente isso será um problema. 
 
4. Mais abertura. 
 
Programas com código-fonte aberto, como o Linux, são conhecidos por ser o oposto dos 
programas com direito autoral, como os da Microsoft e da Apple. Mas é uma dicotomia falsa. 
Por que o Windows não pode ter dono, ser pago e com proteção contra cópia - e ao mesmo 
tempo aberto para a inspeção e controle dos próprios usuários? Se o Windows fosse um carro, 
você jamais poderia abrir o capô para conferir o motor.  
 
Esse aspecto "caixa-preta" do Windows ficou evidente para mim quando o XP demorava 
demais para carregar e até mesmo as maiores feras da Microsoft não conseguiam descobrir o 
motivo. Se eu pudesse abrir o capô do programa, descobriria que o Windows estava gastando 
90 segundos na busca de um periférico que não existia. 
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