
TODOS NA MESMA TELA 
O Windows 8 é o primeiro sistema operacional a funcionar em celulares, tablets 
e computadores. Com ele, o PC se transforma num grande smartphone 

Nos últimos cinco anos. apenas 
dois jogadores têm dado as car-
tas no jogo principal do inundo 
digital: a Apple e o Google. A 

Microsoft, que reinou sozinha por déca-
das, perdia terreno. Na semana passada, 
a empresa fundada por Bill Gates provou 
que tem fôlego para contra-atacar. O sis-
tema operacional Windows 8, cuja ver-
são para testes foi anunciada na quarta-
feira. é o produto mais ousado da Micro-
soft desde o lançamento do revolucioná-
rio Windows 95. É o primeiro a ter ver-
sões similares para todo tipo de disposi-
tivo — computador, tablet. smartphone e 
videogame. "A ideia é juntar o melhor 

do móvel com o melhor do PC, numa ex-
tensão natural de todos os aparelhos", 
resumiu Sxeven Sinofsky, presidente da 
divisão do Windows. Com o Windows 8, 
a Microsoft criou um novo padrão, que 
deve determinar como serão os sistemas 
operacionais de computadores e de dis-
positivos móveis daqui para a frente. 

A versão preliminar do Windows 8 
pode ser baixada gratuitamente no site 
da Microsoft. Para quem está acostuma-
do ao Windows tradicional, o impacto e 
inevitável. A Microsoft o concebeu co-
mo um sistema de smartphones: em vez 
de apresentar a costumeira área de tra-
balho, a tela inicial é um mosaico de 

aplicativos (veja o quadro abaixo). Co-
mo em celulares e tablets, esses progra-
mas são a essência do novo Windows. 
Outra peça-chave é a nuvem, ou seja. a 
possibilidade de poder compartilhar au-
tomaticamente arquivos salvos no com-
putador com outros dispositivos, como 
celulares. O Windows 8 é a arma da Mi-
crosoft para reconquistar o consumidor 
e. assim, recuperar seu destaque no jogo 
dos gigantes. As mudanças que o novo 
sistema vai produzir no mundo digital 
só serão observadas plenamente a partir 
do íim do ano. quando sua versão defini-
tiva chegará às lojas. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 10, p. 96, 7 mar. 2012.  




