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Compra de aplicativos

Assim como a Apple, a Microsoft 
incorporou uma loja de aplicativos ao seu 
sistema operacional

Fonte: Microsoft e IDC

Principais novidades
Novo sistema foi criado para aproveitar telas sensíveis ao toque  

Busca

Encontrar um arquivo ou um programa na 
máquina ficou mais fácil. Basta digitar o 
as primeiras letras para ter sugestões

Internet Explorer

O navegador da companhia ganhou nova 
aparência, mais parecida com a versão 
usada nos telefones celulares

Metro

A nova cara do 
sistema foi 
construída em 
cima da interface 
Metro. Ícones 
foram substituídos 
por blocos 
dinâmicos que 
se movimentam 
quando há 
uma novidade

117,1 milhões
é o número de tablets 
que serão vendidos no mundo 
em 2012 

Menos de 1%
é o quanto vai crescer a venda 
de PCs no mundo este ano

S of twa re Novo sistema operacional é o mais ousado
entre as versões dos últimos anos, dizem especialistas

Com Windows 8,
Microsoft tenta unir
PC e dispositivo móvel
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Daqui a 30 dias, quando Steve
Ballmer anunciar em Nova York o
lançamento oficial do Windows 8,
o novo sistema operacional da Mi -
crosoft, o executivo-chefe da com-
panhia dará o que é considerado
por especialistas seu passo mais
ousado nos últimos anos.

Com o 8, a Microsoft tenta se
adaptar a um mundo em que o PC —
o principal motor de suas receitas
nos últimos anos — deixou de ser o
equipamento central para os consu-
midores ávidos por tecnologia. “Os
smartphones e os tablets, liderados
pelo iPhone e iPad, mudaram a for-
ma como as pessoas trabalham,
transformando o PC em mais um
dos dispositivos que elas usam”, es-
creveu Michael Silver, analista da
empresa de pesquisa G a r t n e r, em re-
latório. Com o novo Windows, a Mi-
crosoft busca caminhos para ganhar
a atenção do usuário.

O passo mais radical foi a refor-
mulação gráfica do novo sistema
operacional. Com o 8, a Microsoft

apostou em grandes blocos que
funcionam como atalho para os
programas instalados na máqui-
na. A abordagem não abandonou
os ícones da área de trabalho. O vi-
sual tradicional do sistema conti-
nua presente e pode ser acessado
como se fosse um programa na te-
la inicial do sistema.

Segundo Robin Goldstein, enge-
nheira que participou do desenvol-
vimento do sistema nos últimos
três anos, o objetivo da mudança
foi deixá-lo mais preparado para
dispositivos com tela sensível ao
toque. De acordo com ela, isso
trouxe um desafio adicional para a
equipe envolvida na criação do sis-
tema. “Recebemos o mesmo prazo
que tivemos para criar o Windows
7, mas não sabíamos exatamente
como seriam os equipamentos que
iriam funcionar com o novo siste-
ma no futuro [as telas sensíveis ao
toque ainda eram uma tecnologia
muito incipiente na época]”, disse
Robin em entrevista ao Va l o r .

Na IFA, feira do setor de tecnolo-
gia que aconteceu no começo do
mês em Berlim, Alemanha, fabri-

cantes deram um sinal do que virá
por aí: o formato tradicional de ta-
blets e PCs, com teclado e abertura
no estilo de concha, começa a dar
lugar a formas híbridas.

O visual do Windows 8 faz parte
do que a Microsoft batizou como in-
terface Metro, um conjunto de ca-
racterísticas visuais que foram incor-
poradas aos produtos da compa-
nhia nos últimos anos. Dos menus
do console Xbox 360, passando pelo
sistema operacional para telefones
Windows Phone e o pacote Office,
toda comunicação da companhia
foi atualizada para esse padrão. Até
seu logotipo passou por uma revi-
são. Depois de 25 anos, a janela esti-
lizada (que mais parecia uma ban-
deira esvoaçante) deu lugar a quatro
blocos coloridos bidimensionais.

O objetivo da estratégia é deixar a
aparência dos diferentes dispositi-
vos mais parecida, o que torna seu
uso menos complicado para o con-
sumidor. A Apple tem essa prática
com o uso do mesmo sistema para o
iPad e o iPhone (o iOS), e a inserção
de características desses dispositivos
no Mac OS, para computadores.

Outra grande mudança promo-
vida pela Microsoft foi a criação de
uma versão do sistema específica
para tablets. O Windows RT rodará
apenas em equipamentos que fun-
cionam com chips fabricados com
tecnologia da inglesa ARM. Esses
chips são usados em tablets com
sistema operacional Android, do
Google. Durante a IFA, algumas
marcas também mostraram ta-
blets equipados com o Windows 8
e chip ARM.

Desde o lançamento da primeira
versão de testes do Windows 8, em
fevereiro, o sistema tem recebido
avaliações positivas de especialistas.
O novo Windows vem se mostrando
bastante estável e capaz de cumprir
promessas que a Microsoft sempre

faz no lançamento de uma nova ver-
são do sistema: trazer mais facilida-
des de uso e reduzir o consumo de
bateria nos dispositivos móveis.

Apesar da intensa competição
com a Apple e o Google, o momento
atual é positivo para a Microsoft. A
companhia obteve sucesso de ven-
das com a versão mais recente do
Windows, o 7, lançado em 2009, e
também conquistou o mercado de
videogames com o Xbox 360. Quan-
do lançou o 7, a situação era bem
mais complicada: seu antecessor, o
Vista, recebeu uma avalanche de crí-
ticas e foi um fracasso de vendas.

Mas a fase menos vulnerável da
companhia e as boas avaliações do
Windows 8 não significam que a Mi-
crosoft verá uma adoção maciça e

rápida do novo sistema. Pelo lado
dos consumidores domésticos, a
empresa de pesquisa IDC diz não
acreditar que o lançamento do novo
sistema e máquinas equipadas com
ele vão impulsionar as vendas de PCs
no fim do ano. Para Silver, do Gart-
ner, as mudanças feitas no visual do
Windows podem representar um fa-
tor de risco para as compras feitas
pelos departamentos de tecnologia
da informação das empresas, pelo
custo da mudança e necessidade de
treinamento. O analista destaca
também o fato de muitas compa-
nhias ainda estarem no processo de
adoção do Windows 7. No segmen-
to de tablets, a O vum avalia que um
preço adequado será o fator decisivo
para as vendas.

‘Espiar ’ consumidor reforça preocupação com privacidade
Rede social
Emily Steel
Financial Times, de Nova York

A Datalogix está na vanguar-
da de uma nova geração de em-
presas de monitoramento de
consumidores que estão am-
pliando as fronteiras da privaci-
dade ao ligar o que uma pessoa
faz on-line à sua maneira de agir
no mundo físico.

A empresa, pouco conhecida,
que raramente fala com a im-
prensa, cria perfis muito deta-
lhados de quase todas as famí-
lias americanas, usando milha-
res de blocos de dados. As infor-
mações vão desde os tipos de
produtos que compram no su-
permercado até a marca do car-
ro que dirigem, bem como da-
dos financeiros, como o valor da
casa e o patrimônio líquido fa-
miliar estimado.

A Datalogix é especializada em
transportar esses dados, na
maioria reunidos off-line, para a
internet, onde as empresas os
compram, para direcionar anún-
cios ao consumidor certo e detec-
tar se as pessoas que os viram
acabaram comprando ou não
seus produtos em lojas físicas.

A empresa ganhou destaque
após fechar uma parceria com o
Facebook para medir a eficácia
de anúncios veiculados na rede

social. Ela pretende se expandir
para o Reino Unido em 2013.

“Essa é a questão-chave — fa -
zer a ligação entre a mídia digi-
tal e as vendas de produtos off-
l i n e”, disse Eric Roza, principal
executivo da Datalogix, ao “Fi -
nancial Times”.

Os defensores do direito à pri-
vacidade dizem que a Datalogix
representa um novo mundo de
agenciadores onipresentes de
dados que montam, sem alarde,
enormes dossiês sobre os consu-
midores. Isso leva, segundo eles,
à rápida corrosão de qualquer
noção de anonimato na internet.

“Estamos falando da criação
de enormes armazéns de garim-
po de dados em tempo real que
coletam, 24 horas por dia, sete
dias da semana, dígitos de infor-
mação sobre todos nós e os en-
viam para quem pagar mais por
eles”, disse Jeff Chester, do Center
for Digital Democracia. “Eles sa-
bem tudo sobre nós, mas nós não
sabemos nada sobre eles.”

As raízes da Datalogix remon-
tam ao setor tradicional de mala-

direta e de intermediação de da-
dos. Fundada em 2002 com o no-
me de NextAction, a empresa es-
tabeleceu relações com mais de
mil varejistas de todo o território
dos Estados Unidos. Construiu
assim um dos maiores bancos de
dados do gênero, sobre US$ 1 tri-
lhão em gastos.

A empresa utilizou esses da-
dos, coletados em grande medi-
da por meio de programas de
cartões de fidelidade, principal-
mente para mala-direta. Nesse
período, reuniu um acervo de in-
formações cada vez maior sobre
os consumidores e desenvolveu
know-how em analisá-las.

No início do século XXI, a ideia
de fundir informações sobre as
atividades de uma pessoa no
mundo real a seus hábitos on-li-
ne foi um processo controverti-
do. Em 2000, a Federal Trade
Commission (FTC), dos Estados
Unidos, investigou questões de
privacidade ligadas à aquisição
da Abacas Direct, que monitora-
va as compras das pessoas, pela
empresa de anúncios on-line
DoubleClick. A DoubleClick con-
cordou posteriormente em não
fundir os acervos de dados das
duas empresas, dissuadindo ou-
tras de seguir esse caminho.

Mas, por volta de 2009, o mun-
do tinha mudado. Um punhado
de empresas começou a se empe-
nhar em desenvolver a conexão

Datalogix cria perfis
de famílias, reunindo
dados off-line e
vendendo as
informações na web

entre informações sobre os hábi-
tos on-line das pessoas e infor-
mações sobre sua identidade off-
line, ao mesmo tempo em que
ofereciam determinadas garan-
tias de privacidade.

Naquele ano, a NextAction
mudou de direção. Reconhecen-
do o valor que os dados tradicio-
nais teriam na era da internet, a
empresa começou a desenvolver
sua capacitação digital. Recebeu
um investimento de empresa de
compra de participações e alte-
rou seu nome para Datalogix, a
fim de representar melhor sua
nova missão.

“Tínhamos uma infraestrutura
capaz de agregar enormes quan-
tidades de dados off-line, numa
escala que muito poucas outras
companhias tinham”, disse Roza.

A empresa passou os últimos
anos desenvolvendo, sem alarde,
sua capacitação digital, conside-
rada uma das mais sofisticadas
do setor. Ela opera com algumas
das maiores fabricantes e empre-
sas on-line.

Esta é a maneira pela qual a
Datalogix monitora um usuário
do Facebook. Começa com um
usuário que visita um site da rede
social e vê o anúncio de um pro-
duto. O Facebook passa a identi-
dade daquela pessoa à Datalogix,
que a incorpora a uma lista de
usuários que viram o anúncio.

Paralelamente, a Datalogix

trabalha com mais de mil parcei-
ras varejistas para monitorar
quando as pessoas da lista com-
pram um produto.

Em cada um dos casos, a Data-
logix protege a identidade da
pessoa por meio da criação de
um código “h a s h” (um tipo de re-
presentação compactada de da-
dos). Esse código é depois utiliza-
do como chave para combinar o
usuário que viu um anúncio no
Facebook com a pessoa que com-
prou o produto. Finalmente, a
Datalogix cria um relatório que
mostra, ao todo, quantas das pes-
soas que viram o anúncio com-
praram o produto.

Roza disse que o setor precisa
de dados concretos de desempe-
nho, a fim de captar uma partici-
pação da publicidade do seg-
mento de televisão, que movi-
menta US$ 65 bilhões.

“As pessoas gostam de simpli-
ficar demais as coisas e dizem: se-
rá que os banners de publicidade
na internet funcionam?”, ques-
tionou Roza. “Campanhas de
marketing on-line, quando bem-
executadas, muitas vezes têm
bom desempenho, mas às vezes
não têm. Há uma enorme opor -
tunidade de aprimora-
m e n t o.” (Tradução de Ra-
chel Warszawski)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Empresas, p. B3.




