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Pela segunda vez consecutiva,
Bill Gates aparece em segundo
lugar da lista de maiores
fortunas da revista Forbes, atrás
apenas do mexicano Carlos Slim.
Gates foi, há dois anos, listado
pela mesma revista como
o homem mais
generoso do
mundo. Sua
fortuna foi
estimada em
US$ 61 bilhões,

US$ 5 bilhões a mais que no ano
anterior. Aos 56 anos, Gates
conseguiu aumentar seu
patrimônio pelo terceiro ano
consecutivo. Afastado da
Microsoft, Gates se concentra

exclusivamente no trabalho
filantrópico realizado por
meio da fundação Bill e
Melinda Gates. Estima-se
que ele já tenha gastado
US$ 28 bilhões em doações à

filantropia.
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Tablets vão passar
os PCs e notebooks
O mercado de tablets pode ul-
trapassar o de outros computa-
dores pessoais em número de
unidades vendidas no segundo
semestre do ano que vem. A di-
ferença ainda é grande, mas di-
minui em ritmo cada vez mais
rápido. Em 2010, era vendido
um tablet para cada 20 compu-
tadores; em 2011, eram seis com-
putadores por tablet. Os dados
são da Canalys, uma empresa
de pesquisa em tecnologia.

O RETORNO

Eduardo Azeredo
na CCTI da Câmara
O deputado Eduardo Azeredo
(PSDB-MG) foi eleito na quar-
ta-feira, por unanimidade, pre-
sidente da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Informática
da Câmara. Azeredo foi o rela-
tor da lei de crimes digitais
que institui o vigilantismo con-
tra a pirataria. O projeto, apeli-
dado de “AI-5 Digital” ou lei
Azeredo, está pronto para vota-
ção justamente na comissão
que será presidida por ele.

LIVROS

Após Jobs, as
origens do digital
Depois de fazer sucesso com a
biografia de Steve Jobs (que
vendeu 200 mil exemplares
no Brasil), o jornalista norte-
americano Walter Isaacson
prepara um novo livro sobre a
história da computação. A Re-
volução Digital tratará das ori-
gens do mundo digital desde
origens remotas no século 19,
contando histórias como a de
Ada Lovelace, primeira progra-
madora da história.
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“
bilionário e generoso

● Estética azulejada.
A mudança radical
começa no visual bonito,
limpo e elegante. Aplica-
tivos são representados
por quadriláteros
coloridos que podem
ser organizados como
o usuário quiser.

● Jogos. O novo
sistema vem com dois
aplicativos Xbox: o Live
Games, que acessa
jogos da loja online da
Microsoft, e o Xbox
Companion, que
transforma tablets e
smartphones em
controladores de jogos.

● Botão iniciar. O tradicional
recurso para acessar todo o
sistema não existe no Windows 8.

● Organização.
Esqueça pastas e janelas. No
Windows 8, a organização é feita
agrupando os “azulejos”.

● Loading... A Microsoft prome-
teu que o sistema ligaria em
8 segundos; conseguimos em 14.

● Na nuvem.
Com foco na mobilidade,
o novo sistema permite
acessar conteúdo de
qualquer aparelho com
Windows 8. Basta ter
uma conta da Microsoft.

● O Windows 8 promete um visual voltado
para um mundo em que o desktop e o
notebook darão lugar aos tablets, mas
sem perder o ambiente clássico

● Design.
Apresentada
durante o
Mobile World
Congress, a
versão de
teste do
Windows 8
surpreende
com um visual
de quadrados
coloridos já
presente no
sistema para
celulares da
Microsoft.

“Estamos em um mundo
pós-PC. Isso não significa
que o computador vai
morrer. Só deixaremos
de chamar os aparelhos
de ‘computadores”

Ray Ozzie, programador, criador do
Lotus Notes e substituto de Bill Gates
como visionário tecnológico da Microsoft

“As pessoas discutem se esta-
mos ou não em um mundo pós-
PC. Não existe o que discutir: é
claro que estamos em um mun-
do pós-PC.” As palavras são de
Ray Ozzie, que foi executivo da
Microsoft entre 2005 e 2010.

Os comentários de Ozzie
eram críticas à postura de sua ex-
empresa. Para ele, a Microsoft
corre risco de ficar de fora do
bonde da mobilidade. E o que vai
determinar se ela sobe no bonde
ou fica no ponto é o sucesso do
Windows 8, a nova versão de seu
sistema operacional.

Com essa nova edição do soft-
ware, cuja versão de teste “Con-
sumer preview” foi liberada para
download no dia 29, a empresa
quer unificar a cara de suas plata-
formas nos diferentes aparelhos
que usamos hoje. Não por acaso,
seu lançamento foi no Mobile
World Congress, em Barcelona,
que trata, como diz seu nome, de
aparelhos móveis.

Já dá para ter ideia de como vai
ser o novo sistema, apesar de es-
ta ser uma versão de teste, que
deve passar por ajustes até a ver-
são final, sem data para sair.

Em um laptop, o Windows 8
tem a mesma cara e sistema de
“azulejos” coloridos presente
no Windows Phone (de smart-
phones como a linha Lumia, da
Nokia). Em breve a interface
também deve chegar aos tablets.

Portanto, quem já viu a cara e
o jeito do Windows Phone sabe o
que esperar. Quem não viu terá
um choque. O visual é completa-
mente diferente da clássica pai-

sagem de grama verde e céu azul.
E a lógica é outra.

Começando pela parte estéti-
ca, o novo design (batizado pela
Microsoft de “Metro”) é elegan-
te e econômico. Sobre quadra-
dos ou retângulos coloridos, re-
pousam letras esbeltas com o no-
me de um aplicativo (por exem-
plo, “Xbox” ou “Música”). O mi-
nimalismo do design continua
nos aplicativos, com vastos am-
bientes limpos que preenchem
toda a tela e trazem só a informa-
ção estritamente necessária.

Na nova paisagem, esqueça a
lógica das pastas e janelas (ori-
gem do nome “Windows”) para
organizar suas coisas e comece a
pensar em grupos de quadriláte-
ros que você mesmo monta e no-
meia. Também há a opção de o
aplicativo não ter nome ne-
nhum, mas algo específico rela-
cionado a ele. O programa que
acessa e-mails pode mostrar o
número de mensagens não lidas.
E o de música pode destacar a
última faixa tocada.

Para usar a maior parte dos
aplicativos, como os jogos Xbox
que vêm nele ou a função de agen-
da “People”, o usuário precisa de
uma conta da Microsoft. Com es-
sa conta você acessa o conteúdo,

armazenado online, em qual-
quer aparelho com o sistema.

Se tudo isso parece novo e dife-
rente demais, não se preocupe.
Como muita coisa (o Office, por
exemplo) ainda não está pronta
para rodar no novo visual do 8, a
Microsoft manteve o ambiente
clássico. Ele é acessado clicando
em um azulejo “Desktop”. Ali, tu-
do segue como dantes, com jane-
las e ícones de aplicativos alinha-
dos no desktop

Bom, quase tudo. Mesmo no
ambiente clássico, algumas fun-
ções tradicionais do Windows fo-
ram aposentadas. O botão “Ini-
ciar” – em que hoje clica-se para
desligar a máquina além de aces-
sar tudo que tem no sistema –
não existe mais. A tecla “Esc”,
usada para cancelar uma tarefa,
não serve para voltar para a tela
anterior ou sair do visual de azu-
lejos. E a tecla “Windows” agora
serve para pular do ambiente
clássico para o “Metro”.

O desempenho do novo siste-
ma foi muito bom. Mesmo com
vários aplicativos abertos, fun-
ções e efeitos gráficos rodaram
sem problemas. Só o prometido
tempo de oito segundos entre li-
gar a máquina e carregar o siste-
ma não foi cumprido: levou 14.
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