
tema operacional que, em suas pala-
vras, faria pelo entretenimento o que o
Windows 95 fez pela internet. Com
uma megafesta na Times Square, em
Nova York, com direito a acrobacias e
dançarinos com as cores da empresa, o
Windows Vista foi apresentado com

furor para substituir o bem-sucedido
XP, no mercado desde 2001. O mesmo
aconteceu em São Paulo. O presidente
da Microsoft Brasil, Michel Levy, e o
vice-presidente sênior do Windows
Vista, Steven Sinofsky, acompanha-
ram na madrugada o início das vendas
do Vista no País, no hipermercado
Extra, no bairro paulistano do Itaim.
Mas, apesar do espetáculo armado em

torno do novo produto - digno das
apresentações da Apple -, a Microsoft
não conseguiu evitar que ele se tor-
nasse o grande mico de sua história. O
Vista foi apontado pela revista Time
como o maior fracasso de lançamentos
tecnológicos da década. A repercussão
foi tão negativa que a empresa resol-
veu antecipar a aposentadoria do
Vista e, na semana passada, anunciou

"É a melhor versão do Windows já feita", Steve Ballmer, CEO da Microsoft

MEIA-NOITE DO DIA 30
de janeiro de 2007, Bill Gates
anunciou a chegada de um sis-



o cronograma oficial de lançamento do
seu substituto, o Windows 7. Em 22 de
outubro, o novo sistema desembarcará
no varejo do mundo todo - a data pre-
vista inicialmente era 30 de janeiro de
2010. Grandes clientes corporativos da
companhia começarão a usar o softwa-
re no final de julho. Sua chegada pro-
mete repetir toda a pompa usada com
seu antecessor. Mas as semelhanças
param por aí. Com uma tecnologia
touchscreen inovadora e aplicações
inéditas, a companhia espera recupe-
rar o prestígio do Windows, duramen-

te abalado pelos problemas do Vista.
"É a melhor versão do Windows já
feita", disse o entusiasmado Steve
Ballmer, CEO da Microsoft, no lança-
mento da versão beta.

O primeiro grande erro da Microsoft
com o Vista foi apostar num sistema
operacional pouco democrático. O
software, que exigiu US$ 6 bilhões
em investimentos, só era compatível
com computadores de apenas 15%
dos usuários do XR Os demais clien-
tes teriam de comprar máquinas mais
potentes se quisessem se atualizar - só

Negócios

A empresa de Bill
Gates anuncia a

chegada antecipada
do Windows 7 ao

mercado, numa
tentativa de

superar o fracasso
do seu antecessor,

o Windows Vista

ROBERTA NAMOUR

para funcionar ele exige ao menos
2GB de memória RAM. Mesmo assim,
o Vista teve mais de 180 milhões de
licenças vendidas. No entanto, sua
popularidade desmoronou quando as
primeiras falhas se tornaram públicas.
Programas mais pesados apresenta-
vam erros constantes no Vista. Além
de ser extremamente lento, o sistema
também não era compatível com mui-
tos equipamentos. "Tentei durante um
mês instalar minha impressora no
computador, mas o Vista não reconhe-
cia o modelo", conta o publicitário
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Uma nova era para o Windows
Conheça as principais ferramentas do novo sistema operacional da Microsoft

TELA TOUCH
Permite o uso de vários dedos ao mesmo tempo para

manipular diferentes aplicativos

JUMPLIST
No menu

Iniciar, basta
passar o mouse

no programa
desejado para
visualizar os

arquivos
recentemente

usados

ARQUIVO
REMOTO

Conectado a
outro

computador com
Windows 7, o
usuário pode

acessar a
distância a

biblioteca de
músicas de

seu PC

IMPRESSORA
O software reconhece automaticamente o

modelo de impressora, de acordo com a rede que o
usuário estiver usando

APLICATIVOS
Nem a versão mais básica do sistema, a Starter Edition,
voltada para netbooks, terá limite para a abertura
simultânea de aplicações

SEGURANÇA
A ferramenta
BitLocker To
Go faz a
criptografia dos
dados de
dispositivos
móveis, como
pen drives, para
impedir que
arquivos sejam
lidos em caso
de furto

BATERIA
De baixo
consumo.
Transfere para a
bateria a energia
que não está
sendo usada em
outras áreas do
computador

Felipe Delgado, que testou a versão
beta do Windows 7. "Optei pela
impressora e voltei ao XP." No dia 30
de junho de 2008, a Microsoft encerrou
a venda do sistema XP para que ele
fosse gradativamente substituído pelo
Vista. Apenas netbooks são vendidos
com o software antigo embarcado.
Mas a própria companhia passou a dis-
ponibilizar o downgrade gratuito do
XP para as pessoas que quisessem
voltar ao antigo sistema. Não tardou
para que o mau humor dos consumido-

res contaminasse os negócios da com-
panhia. De acordo com o instituto de
pesquisas Net Applications, em abril
deste ano o Vista rodava em 24% do
mercado global de PCs e o Windows
XP em 62%. Nos Estados Unidos, um
movimento chamado "Salve o XP"
conseguiu reunir 210 mil assinaturas
pedindo que o programa continuasse a
ser oferecido aos clientes. O Gartner
chegou a dizer que o principal produto
da Microsoft estava fazendo a corpora-
ção entrar em colapso, embora tenha

arrecadado US$ 15 bilhões em vendas
por ano. O relatório do instituto acusa
a fabricante de não responder adequa-
damente às evoluções do mercado.
Enquanto isso, concorrentes com sis-
temas menos engessados, como Linux
e Leopard, conquistavam cada vez
mais adeptos. Com isso, em 2007, a
Microsoft teve
uma queda de
mais de dois pon-
tos percentuais
em sua participa-



Negócios

ção no mercado de sistemas operacio-
nais, caindo de 91,79% para 89,6%. Foi
a primeira vez que,o market share do
Windows ficou abaixo de 90%. Pior: o
Vista quase fez a Microsoft perder a
onda dos netbooks, a grande sensação
do mercado de equipamentos nos últi-
mos anos. De acordo com a empresa
de pesquisa Netbook Digest, em 2008
a Microsoft amargou per-
das de US$ 435 milhões no
mercado de netbooks.
Desse total, o Linux seria
responsável por apenas
US$ 75 milhões. O restan-
te foi perdido pela própria
companhia, que teve de
oferecer o XP no lugar do
Vista para os ultraportá-
teis. Só que cada unidade
do XP custa US$ 36 a
menos. O estrago provo-
cado pelo Vista foi de tal
ordem que o lançamento
de seu sucessor foi anteci-
pado em pelo menos três
anos, de acordo com o his-
tórico do Windows.

Tudo indica que a
Microsoft entendeu o
recado do consumidor. A grande ban-
deira do Windows 7 é sua leveza e
simplicidade. "A companhia agora fez
seu trabalho direito e vai conseguir
tirar a má impressão do Vista", afirma
o analista Silvio Meira. O novo siste-
ma operacional é compatível com
qualquer PC e equipamento.
"Entendemos que existe um legado
de programas comprados no passado
pelo pequeno e médio empresário que
só estava esperando compatibilidade
para adotar uma nova versão", disse
Alessandro Belgamo, gerente-geral
do Windows no Brasil. Além disso, ele
permite ao usuário acessar remota-
mente sua biblioteca de músicas e a
abrir inúmeros aplicativos ao mesmo
tempo sem deixar o sistema lento
(Veja o quadro na pág. 58). Ao todo
serão seis modelos do Windows 7 vol-
tados para o consumidor e para o seg-
mento corporativo. "O sistema opera-
cional vai ser usado de ponta a ponta
no mercado de PCs", afirma Belgamo.

Ou seja, desta vez os netbooks esta-
rão dentro do foco da companhia. "O
mercado de netbooks está decolando
agora. A Microsoft ainda tem chances
de se posicionar melhor nesse seg-
mento", afirma Silvio Meira. Mas o
que pode realmente impulsionar o
Windows 7 no mercado é a tecnologia
touchscreen. A ferramenta permite ao

usuário manipular diferen-
tes aplicativos com vários
dedos ao mesmo tempo.
Ao separar o polegar e o
indicador, por exemplo, é
possível ampliar ou girar
uma imagem. "É a chance
da Microsoft se reinventar
no mercado", afirma
Delgado. A função, no
entanto, exige uma tela
touchscreen. Mas tudo
indica que em pouco
tempo esses equipamentos
vão ganhar mais espaço no
mercado. A HP lançou
recentemente o
TouchsmartPC, que
suporta a tecnologia.

A Microsoft ainda não
revelou o preço do

Windows 7 no varejo. Mas de acordo
com Paula Bellizia, diretora de
marketing e negócios da companhia
no Brasil, ele entrará na lista de pro-
dutos com preço reduzido por aqui -
nos últimos anos, para aumentar o
volume de vendas para as classes C
e D, a Microsoft cortou em até 50% o
valor de alguns programas no Brasil.
O modelo foi copiado em outros paí-
ses da América Latina, assim como
na índia e na Polônia. E ao que tudo
indica, o Windows 7 não terá proble-
mas para conquistar o consumidor.
Antes mesmo de chegar ao mercado,
a versão Beta já teve boa aceitação.
Mesmo assim, a Microsoft permitirá
a alguns de seus parceiros comer-
ciais continuar a vender computado-
res com Windows XP após a estreia
do novo sistema. Depois de falhar
com seu modelo agressivo de imposi-
ção do Vista ao mercado, a compa-
nhia de Bill Gates decidiu adotar
uma estratégia mais liberal.

Microsoft
entra no
movimento

Onome de uma cidade do Rio
Grande do Norte foi escolhido
para batizar a nova aposta da

Microsoft para o ramo dos games. O
Project Natal é o novo sistema do
Xbox 360 que promete deixar o Wii,
da Nintendo, e o EyeToy, da Sony,
para trás. A homenagem vem do fato
de Alex Kipman, gerente da Microsoft
responsável pelo desenvolvimento do
projeto, ser brasileiro. Mas também
porque a palavra natal significa nas-
cimento em latim. O novo sistema
capta movimentos dos jogadores
sem a necessidade de um controle
em mãos. Num jogo de golf, por
exemplo, basta o usuário fazer uma
tacada imaginária na direção correta
para que o sistema reconheça a joga-
da. A tecnologia foi criada pela
empresa israelense 3DV Systems,
recentemente adquirida pela gigante
dos softwares, e usa raios infraverme-
lhos para monitorar em três dimen-
sões as manobras dos usuários. A
Microsoft vendeu 28 milhões de uni-
dades do Xbox 360 em todo o
mundo até o final de 2008.
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