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"Estou tendo muitas surpresas com o Windows 7, e elas são agradáveis", diz Wilson de Godoy 
Soares, vice-presidente de desenvolvimento de software da Totvs. O executivo, que confessa 
ter usado o Vista no ambiente de trabalho e ainda ter o Windows XP em sua casa, está 
trabalhando com uma versão de teste do novo sistema operacional há cerca de 20 dias. 
"Quando fiz este mesmo processo com o Vista quase morri com os problemas de 
desempenho", conta.  
 
A hora de ligar o computador é um dos momentos em que Soares mais percebe as melhorias 
do Windows 7. Segundo ele, com o novo sistema o processo pode levar até metade do tempo. 
O executivo destaca ainda que em algumas atividades a experiência com o 7 é próxima à do 
XP.  
 
Para o executivo, o Vista não trouxe nada de novo com relação ao seu antecessor que não 
pudesse ser feito com algum outro programa desenvolvido para este fim. Este teria sido um 
dos motivos da "marolinha", modo como ele classifica a procura por aplicações para o Vista. 
Soares afirma ainda que os aplicativos criados pela Totvs não precisaram ser reescritos para 
funcionar com o Vista e que até agora não foi detectado nenhum problema de compatibilidade 
com o 7.  
 
"Vamos aguardar o amadurecimento do 7 para que possamos iniciar os estudos para a sua 
adoção", afirma a diretora de tecnologia de uma grande empresa brasileira. A companhia 
mantém seus sistemas no Windows XP por insegurança em migrar para o Vista. "Não fizemos 
a adaptação porque o Vista está instável e com furos de segurança", diz. A executiva reclama 
da instabilidade do Vista mesmo depois de 28 meses de seu lançamento. Seria isso normal? "O 
ciclo nunca foi tão longo e espero que continue não sendo", comenta Soares.  
 
Relatório da consultoria Gartner indica que as empresas devem começar a pensar na migração 
para o Windows 7 18 meses depois de seu lançamento. A Microsoft nega, mas o mercado 
especula que isso possa acontecer ainda no segundo semestre. 
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