
corrida dos dispositivos móveis, atrás de 
Apple (com o iOS) e Google (com o 
Android), mesmo que o sistema também 
equipe os já antigos desktops, notebooks 
e congêneres. Os apps para o Windows 
8 serão comercializados em uma loja 
virtual chamada Windows Store, muito 
semelhante à Google Play e à App Store, 
que será localizada para cada país em 

que o sistema for lançado. 
"A Microsoft nunca apostou tanto em 

design", disse a gerente geral de 
Windows da Microsoft Brasil, Priscyla 
Alves, ao auditório lotado, durante a 
apresentação do produto, ao se referir à 
identidade visual bastante colorida do 
sistema. "Não importa se você quer um 
tablet, notebook ou desktop, se deseja 
consumir ou criar conteúdo, trabalhar ou 
se divertir. O Windows 8 entrega uma 
experiência completa e personalizável, 
que se ajusta ao estilo e necessidades 
do usuário." 

Este é o terceiro "Ás" na manga da 
Microsoft: a interface unificada. 
Computadores de mesa, notebooks, 
ultrabooks, tablets e smartphones, 
todos terão os quadrados e retângulos 
coloridos e dinâmicos na tela inicial. 
É possível, inclusive, por meio de 
login e senha, salvar na nuvem 
aplicativos e preferências visuais para 
utilizá-los em qualquer dispositivo com 
o sistema instalado. 

Produtos 
O Windows 8 possui quatro versões, 

duas para o varejo (Windows 8, para 
usuários finais, e o Windows 8 Pro, para 
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entusiastas e médias e pequenas 
empresas). As outras duas miram o 
mercado corporativo (Windows 8 
Enterprise) e os fabricantes de tablets 
(Windows RT, desenhado para tablets 
com processadores ARM e 
comercializado somente pré-instalado 
em novos dispositivos, como o Surface). 

"É o inicio de uma nova era para a 
Microsoft", disse o presidente da 
empresa no Brasil, Michel Levy. 
"Estamos eufóricos por dois motivos: o 
Windows 8 traz uma onda de inovação 
que renova todo o nosso portfólio, e 
marca a transição da Microsoft para uma 
empresa de serviços." 

Levy ressaltou ainda que o novo 
sistema vai ao encontro da tendência de 
consumerização, e que as barreiras da 
vida pessoal e profissional, bem como a 
forma como as pessoas lidam com a 
tecnologia da informação, estão 
mudando drasticamente. "Esse 
lançamento traz um mar de 
oportunidades para o ecossistema de 
fabricantes de tecnologia, 
desenvolvedores e anunciantes, que 
poderão usufruir da nova arquitetura para 
criar equipamentos, softwares e 
aplicativos", disse o executivo. 

Hardware 
O investimento em design que a 

Microsoft tanto alardeia ultrapassa o 
limite da interface Metro e chega aos 
dispositivos. Segundo a empresa, o 
sistema foi pensado para permitir 
equipamentos mais finos, leves e com 
maior duração de bateria, incluindo 
desktops, notebooks, ultrabooks, all-in-
ones, tablets ou conversíveis. Esta última 
categoria, formada por devices híbridos 
de tela sensível dobrável ou destacável, 
mereceu bastante destaque da empresa 
durante a apresentação. 

Esse tipo de dispositivo demonstra a 
tentativa da Microsoft e dos parceiros de 
romper o estigma de que tablets são 
para consumir conteúdo e PCs para 
produzir. "Hoje não é mais necessário 
escolher entre produzir e criar conteúdo", 
defendeu Priscyla Alves. 

Quinze fabricantes - incluindo Acer, 
Asus, CCE, Dell, HP, Lenovo, Positivo, 
Samsung, entre outras - apresentaram 
os mais de 50 modelos de dispositivos 
comercializados no País já no 
lançamento, número que deve 
ultrapassar os 60 até o fim de 2012. No 
mesmo período, em todo o mundo, a 
Microsoft diz que serão mais de mil 
modelos certificados para o sistema. 

Software 
Justificar a migração para a versão 8 

do Windows passa, em grande parte, 
pelos aplicativos. Eles poderão ser 
baixados diretamente da Windows Store. 
Alguns já virão pré-instalados, incluindo 
jogos, players de música e vídeo, 
notícias, esportes, finanças, e-mail, fotos, 
calendário e outros, com grande foco na 
integração com redes sociais. Nenhum 
executivo da empresa arriscou revelar a 
quantidade de apps disponíveis no 
lançamento, provavelmente para evitar 
comparações com as lojas concorrentes, 
que totalizam bilhões de downloads. 

Para recuperar terreno, a Microsoft 
promete benefícios para criadores de 
apps. A proposta de remuneração 
começa em 70% (do valor de venda), e 
passa para 80% depois que o aplicativo 
arrecadar US$ 25 mil. A empresa calcula 
que são 400 mil desenvolvedores 
potenciais em todo mundo, e que para 
eles o Windows 8 é mais atrativo por 
permitir maior flexibilidade de linguagens, 
como JavaScript e HTML. 

Usuários antigos do sistema não 
precisam se preocupar com 
compatibilidade, garante a Microsoft: a 
área de trabalho tradicional do Windows 
continua presente, e os programas serão 
suportados, uma vez que o sistema é 
construído sobre a base do Windows 7. 

Para as empresas, o Windows 8 
oferece novos recursos de segurança -
como o BitLocker, que protege os 
dados do usuário em caso de perda ou 
roubo do dispositivo, e o App Locker, 
que controla permissões de aplicativos e 

programas. A versão Enterprise do OS 
inclui licenças de virtualização e pode 
ser integrada ao Windows Server 2012 
e ao Hyper-V. 

Perspectivas 
Uma semana após o lançamento do 

Windows 8, o CEO da Microsoft, Steve 
Ballmer, comemorou "dezenas de 
milhões de licenças corporativas 
vendidas". Só de upgrades foram 4 
milhões nos primeiros quatro dias, mera 
fração das 670 milhões de máquinas 
rodando Windows 7 em todo o mundo. 
Ballmer estima em 400 milhões o número 
de dispositivos com a nova versão do 
sistema operacional em 2013, incluindo 
PCs, tablets e smartphones. 

Mas tanto otimismo por parte do 
executivo contrasta com análises mais 
sóbrias de consultorias especializadas. O 
Gartner, por exemplo, prevê que 90% 
das companhias não implementará o 
sistema operacional pelo menos até 
2014. "As perspectivas parecem boas 
para o Windows 8 no mercado de 
consumo ou para tablets, mas não há 
imperativos comerciais atraentes para 
migrar dispositivos legados de negócio 
para o Windows 8", disse Peter 
Sondergaard, vice-presidente sênior e 
chefe global de pesquisa do Gartner, 
durante o simpósio da consultoria. 

Segundo os analistas do Gartner, 
muitas pequenas e médias empresas 
poderiam, inclusive, fazer um downgrade 
de novos computadores com Windows 8 
para o Windows 7 entre os próximos 12 
a 18 meses. Já no mercado de tablets, 
apesar de permanecer atrás do iOS e 
do Android, os analistas acreditam que 
o novo sistema operacional deve se 
sair melhor nas empresas que no 
mercado consumidor. 

Dispositivos conversíveis, com tela 
sensível ao toque e que compartilham 
características de tablet e notebook, 
podem impulsionar a adoção do sistema 
através do movimento de 
consumerização, ou de iniciativas de 
BYOD. Eles são atrativos para usos 
corporativos justamente por facilitarem a 
produção de conteúdo ao mesmo tempo 
em que tomam a visualização atraente. 

No entanto, para Michael Silver, vice-
presidente e diretor de pesquisas do 
Gartner, pode haver relutância frente à 
nova e reformulada interface de usuário. 
"A maior parte do mercado de PCs é 
composta por desktops e notebooks 
tradicionais, que se beneficiarão pouco 
da interface Metro", opinou o analista. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 14-16, nov. 2012.




