
Cada lançamento de uma versão nova do Win
dows gera uma grande expectativa no mercado. 
Há, claro, versões que são mais memoráveis, 
enquanto outras são totalmente "esquecíveis". A 
bola da vez é o Windows 8, que deve ser lançado 
oficialmente só em 2012. Mas desde o início des
te ano, imagens e vídeos do sistema funcionando 
já começaram a aparecer. Até que, em setembro, 
em uma conferência para desenvolvedores de 
software, uma versão do novo Windows foi disponibilizada para eles e 
foi possível entender melhor algumas de suas novidades. 

Uma coisa interessante são os requisitos mínimos de sistema, muito 
similares aos do Windows 7. Isso significa a possibilidade de instalação 
em uma maior quantidade de máquinas, além de mais leveza no uso. 
Outro ponto forte será o boot, ou seja, a inicialização. Segundo a Micro
soft, ela pode ser até 70% mais rápida, sendo que um vídeo oficial pos
tado na internet mostrou o sistema ligando em menos de dez segundos 
(provavelmente sem nada instalado, mas, enfim, será mais rápido). 

A revolução, no entanto, fica por conta da interface remodelada, 
que a Microsoft batizou de Metro. O Windows 8 está mais bonito, 
mais moderno e diferente do padrão "ícones que abrem janelas" que 
sempre teve. Pensada para simplificar a experiência dos usuários 
que buscam principalmente conteúdo e entretenimento, a interface 
Metro é uma verdadeira reinvenção da plataforma, visando funcio
nalidade e design como nunca se viu. 

Para começar, a tela inicial não é dividida em ícones, trazendo em 
vez disso um mosaico de retângulos de diferentes tamanhos que fun
cionam como aplicativos ou widgets. Um retângulo pode mostrar o 
tempo e o horário, enquanto outro atualiza os últimos tweets, ou leva 
direto a um site favorito na internet. Ou então inicia um jogo. Esses re
tângulos, chamados por enquanto de "tiles", são como ícones e pastas, 
mas com um pouco mais de informação. E dá, claro, para personalizar 
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como quiser como as coisas se organizam na tela inicial. 
Cada programa (ou app) será sempre aberto em tela cheia, inclusive 

o Internet Explorer 10 que, como sempre, já vem incluído no pacote. 
Apesar de não ter janelas, é possível rodar mais de um app por vez, 
dividindo-se a tela. E a estrutura de pastas e arquivos também conti
nua lá, apenas visualizada de forma mais fácil. 

Outra novidade fica por conta da segurança, que está sendo re
forçada. Se houver algum problema, ele conta com dois tipos de res
taurações de sistema, ambas muito fáceis de fazer. A função Refresh 
desinstalará aplicativos e removerá vírus, enquanto a função Reset 
retorna o computador às configurações de fábrica. 

O Windows 8 está sendo construído para, pela primeira vez, inte
grar diferentes aparelhos: desktops, tablets, smartphones e, quem 
sabe, até o Xbox. Novas tecnologias também estão sendo contem
pladas na nova plataforma: suporte a comando de voz, USB 3.0 e 

até o badalado NFC (comunicação de curta distância). Tratar progra
mas como apps, aliás, é uma ideia que vem dos tablets e a interação 
Metro foi otimizada para ser realizada não só com um mouse, mas 
também por meio do toque. 

Tudo parece muito bonito, mas, se mesmo assim, o usuário desejar 
retornar à visualização clássica (barra e menu Iniciar, ícones e janelas), 
basta alternar a interface. Isso pode ser útil para usar alguns progra
mas mais corporativos, como um Office ou Photoshop. 

Todas as aplicações para o Windows 8 estarão exclusivamente na 
futura loja online da Microsoft, que já está sendo anunciada como Win
dows Store. O funcionamento se dará do mesmo modo da App Store ou 
do Android Market. Aliás, o motivo de a versão para desenvolvedores 
ter sido disponibilizada bem antes é justamente tornar a Windows Sto
re robusta já em seu lançamento. E até o ano que vem, pode ser que 
mais novidades venham a ser anunciadas, vamos aguardar. • 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 34, p. 92-93, nov. 2011.




