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Microsoft liberou para do-
wnload a versão de desenvolve-
dores do Windows 8, a primeira 
totalmente adaptada ao toque 
dos dedos e com foco em smar-
tphones e tablets. Segundo Ste-
ve Ballmer, CEO da empresa, 
trata-se da reinvenção mais 
ambiciosa pela qual o sistema 
operacional já passou, e basta 
experimentar o produto em be-
ta para ver que, de fato, ele in-
troduz a mudança mais radical 
já feita na interface e na lógica 

de uso do programa. 
A navegação no Windows 8 

foi repensada quase do zero, 
aproveitando apenas alguns 
conceitos inspirados no soft-
ware para celulares Windows 
Phone e na simplificação que 
ele introduziu para as ações 
mais comuns dos usuários. 

A tradicional área de traba-
lho, por exemplo, desapareceu. 
Em vez de ícones, uma série de 
blocos livremente personalizá-
veis - em conteúdo e no espaço 
que ocupam na tela - organi-
zam aplicativos, programas, 
contatos e tudo mais. O aplica-

tivo People agrega todos os 
seus contatos de redes sociais, 
enquanto o Photos junta as 
imagens da memória com as 
postadas online - atalhos que 
economizam toques na tela, 
reduzindo ações ao meramen-
te necessário. 

O icônico menu Iniciar tam-
bém foi limado, dando lugar a 
um tipo diferente de gerencia-
mento de apps e programas. As-
sim como todos os pendurica-
lhos do Internet Explorer 10, que 
ficou mais clean e agora omite a 
barra de URLs e a revela apenas 
quando o usuário passa o dedo 

na parte inferior da tela. 
iOS e Android. A versão de 

testes foi divulgada apenas para 
criar interesse em cima do lan-
çamento futuro, planejado para 
2012, mas com ela já é possível 
entender porque a Microsoft 
encaixa o produto em uma posi-
ção central na sua estratégia pa-
ra conquistar o espaço perdido 
para Apple e Google na área mó-
vel. A maior diferença do Win-
dows 8 para o iOS ou o Android é 
o modelo de navegação que ele 
pode introduzir nos tablets, ino-
vador por fugir da regra imposta 
pelo iPad e replicada no Android. 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 set. 2011, Seudinheiro, p. B-5. 




