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Em "O Túnel do Tempo", a popular série de TV dos anos 60, dois cientistas tentavam corrigir, 
sem sucesso, episódios do passado, fosse o final da Guerra de Tróia ou o assassinato de 
Abraham Lincoln. Para muita gente do setor de software, a Microsoft quer fazer algo 
semelhante com o Windows 7, a nova versão do sistema operacional mais usado do mundo: 
voltar no tempo e corrigir as falhas no lançamento do Windows Vista. Para esses analistas de 
tecnologia e desenvolvedores de programas, o Windows 7 - cuja versão de teste mais recente 
chegou ontem à internet - é o que o Vista deveria ter sido, mas não foi.  
 
O lançamento do Vista, em janeiro de 2007, foi anunciado como a mais radical renovação do 
programa da década. Depois de seis anos, a carreira do Windows XP se encerrava com 
chegada do Vista. Com gráficos bonitos, uma dezena de novos recursos e uma série de 
mudanças feitas debaixo do capô, o sistema operacional tinha tudo para manter inabalada a 
hegemonia da família nos computadores de todo o mundo. Mas o que deveria ser o início de 
uma fase de glória acabou se tornando uma dor de cabeça para a empresa e seus clientes.  
 
Problemas de compatibilidade com programas e equipamentos antigos, um sistema de 
segurança que chateava o consumidor com perguntas frequentes e a necessidade de 
computadores potentes foram as principais reclamações dos usuários. O resultado foi uma 
rejeição ao novo sistema.  
 
Passados 28 meses do lançamento, a percepção negativa quanto ao Vista não parece ter 
afetado significativamente a participação do Windows no mercado. Em parte, dizem os críticos 
da Microsoft, porque logo após o anúncio os grandes fabricantes passaram a despejar no 
mercado máquinas com o Vista embutido. Segundo a Net Applications, empresa de pesquisa 
na web, nos últimos 24 meses o Windows XP perdeu 20 pontos percentuais de participação 
entre os sistemas operacionais, passando de 82% para 62%. O espaço foi abocanhado pelo 
Vista, que saiu de 3% para 23% do total entre maio de 2007 e o mesmo mês deste ano.  
 
"O Vista trouxe mudanças significativas no núcleo do Windows", diz Alessandro Belgamo, 
gerente geral da divisão Windows da Microsoft no Brasil. Segundo o executivo, esta foi a razão 
de tantos problemas com o Vista, já que a indústria teve de se adequar à nova forma de 
trabalhar do sistema operacional.  
 
Com o Windows 7, a Microsoft espera superar a resistência de parte do mercado, que decidiu 
esperar pelo novo sistema, pulando a adoção do Vista. "Simplicidade é a palavra que define o 
7", diz Belgamo. Os pontos nos quais os engenheiros da Microsoft se concentraram foram três: 
desempenho, segurança e compatibilidade - exatamente os pontos de insatisfação dos 
usuários. "A vantagem agora é que ele foi feito em cima do mesmo código do Vista, então há 
uma tendência de que o que é compatível para um seja compatível para o outro".  
 
Com previsão de lançamento no começo de 2010, o Windows 7 já pode ser baixado no site da 
Microsoft em uma versão bem próxima da que deve chegar às lojas. "No Release Candidate 
estão todas as funções que o sistema terá. Nada mais entra, mas alguma coisa pode sair", diz 
Belgamo.  
 
Algumas mudanças visuais, novas funções, mas principalmente, uma capacidade de consumir 
menos recursos dos computadores são as mudanças mais perceptíveis na sétima versão do 
Windows. As diferenças em relação ao Vista são perceptíveis assim que o computador é ligado: 
o período de carregamento, considerado longo no Vista, está bem menor.  
 
A tradicional barra de tarefas, na parte inferior da tela, apresenta ícones maiores para facilitar 
o acesso às aplicações mais usadas, como o programa de navegação Internet Explorer. O 
recurso já existe desde o Windows XP, mas foi melhorado. O usuário pode comandar suas 
aplicações a partir dos botões da barra, como ouvir música ou visualizar o conteúdo das 
janelas.  
 



Em termos de desempenho, o Windows 7 também tem mais agilidade para executar tarefas 
cotidianas, mesmo em máquinas mais antigas. O sistema também é a principal aposta da 
Microsoft para conquistar um mercado ainda incipiente, mas que transformar-se em um dos 
principais impulsionadores da indústria de PCs neste ano - o segmento dos netbooks. São 
laptops reduzidos, com funções simples e custo baixo, que não tem capacidade para rodar o 
Vista, mas suportam bem o novo sistema.  
 
Além disso, a Microsoft parece ter se cansado das críticas das autoridades reguladoras e 
resolveu colocar no novo Windows - pelo menos na versão de testes - a possibilidade de 
excluir os programas Internet Explorer, o Windows Media Player e o Media Center.  
 
A julgar pela recepção positiva à primeira versão de teste do Windows 7, liberada em janeiro, 
a Microsoft pode ter uma segunda chance. Ao contrário da série de TV, parece que nesse 
episódio há chance de mudar a história. 
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