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Software Expectativa é que Windows Blue recupere
o botão ‘iniciar ’ e facilite uso de áreas de trabalho

Microsoft reconhece
problemas e prepara
‘n o v o’ Windows 8

SHANNON STAPLETON/REUTERS

Tami Reller, codiretora de Windows: “Não conseguimos fazer tudo o que sonhamos no primeiro lançamento”

Shira Ovide e Ian Sherr
The Wall Street Journal

Apenas seis meses depois de
seu maior projeto de reparos, a
Microsoft está de volta à pran-
cheta. A gigante de software, em
uma rara admissão aberta das
deficiências de seu sistema ope-
racional Windows 8, confirmou
que está fazendo mudanças em
sua estratégia de vendas e em seu
software para solucionar recla-
mações dos usuários com uma
atualização a ser lançada em bre-
ve batizada de Windows Blue.

“O mundo está mudando, e
mudando rapidamente, e, para
ser sincera, nós também não con-
seguimos fazer tudo o que so-
nhamos no primeiro lançamen-
t o”, disse Tami Reller, codiretora
da divisão Windows, a divisão da
Microsoft, em entrevista conce-
dida na semana passada.

Tami disse que nas próximas
semanas a Microsoft pretende
fornecer mais detalhes sobre o
produto, que vai apresentar no-
vos recursos e será dirigido às re-
clamações dos usuários de que o
Windows 8 é confuso. Ela não
deu esses detalhes na entrevista,
nem na mensagem que publicou
ontem em um blog da empresa.

Analistas especularam que a Mi-
crosoft poderá mudar um dos
principais alvos da fúria dos detra-
tores do Windows 8: a retirada do

conhecido menu “Iniciar ”, e uma
fusão por vezes desajeitada da tra-
dicional área de trabalho do Win-
dows com um novo tipo de tela
que mostra fileiras de ladrilhos co-
loridos semelhantes a uma tela de
smartphone. Alguns usuários dis-
seram que não gostam de ter de
voltar e avançar continuamente
entre esses módulos.

Alguns analistas criticaram o re-
conhecimento pela Microsoft, há
muito protelado, de que o Win-
dows 8 precisa de um reinício.
“Quase todo mundo do setor de
tecnologia já sabe que a experiên-
cia [do Windows 8] ficou aquém
do nível ótimo”, disse Patrick Mo-
orhead, presidente da empresa de
pesquisa Moor Insights & Strategy.
“A Microsoft foi a última a perceber
que era o caso de fazer isso.”

Com o sistema operacional
Windows 8, lançado em outu-
bro, o objetivo era projetar a Mi-
crosoft e suas aliadas no mercado
de novos aparelhos de computa-
ção — entre os quais os tablets —
e contribuir, de modo geral, para
aumentar o interesse dos consu-
midores na compra de novos
PCs. Seis meses após sua estreia, o
software ainda não é sucesso, na
opinião de alguns executivos e
empresas de pesquisa.

Uma delas, a IDC, chegou ao
ponto de dizer que o Windows 8
não só deixou de revitalizar o
mercado de PCs, mas, na verdade,

repeliu os usuários ao mudar ele-
mentos básicos do sistema opera-
cional amplamente utilizado.

Tami contestou os argumentos
da IDC, e disse que a empresa tem
observado avanços firmes, ou
mesmo contundentes, das ven-
das. Ela afirmou que a Microsoft
vendeu 100 milhões de exempla-
res do Windows 8 desde outu-
bro, acima dos 60 milhões com-
putados em janeiro.

A disposição da Microsoft de
mudar sua estratégia para o Win-
dows 8 põe à prova o principal
executivo da Microsoft, Steve
Ballmer, cuja liderança foi criti-
cada por alguns investidores.
Ballmer fez uma aposta ostensiva
em uma filosofia de computação
segundo a qual os PCs, tablets e
smartphones deveriam compar-
tilhar os mesmos elementos, esti-
lo e software básico.

“O Windows 8 é simplesmente
o maior negócio da nossa empre-
sa nos últimos 17 anos, pelo me-
nos”, disse Ballmer, em um even-
to realizado em julho.

Os contratempos sofridos pelo
Windows 8, no entanto, puseram
em evidência a adaptação às ve-
zes complicada que é necessária
para usar o mesmo software em
um tablet destinado a ver filmes
e navegar na internet e em um PC
de mesa, de 27 polegadas, pri-
mordialmente voltado para fun-
ções de trabalho. A Apple, con-

corrente da Microsoft, tem
softwares diferentes para tablets
e para computadores, com base
na convicção de que o tablet é
uma categoria de computador
totalmente distinta e de que o
dispositivo não deveria tentar ser
um PC com aparência diferente.

Como parte de uma onda de
mudanças planejada pela Micro-
soft para os próximos meses, Ta-
mi também traçou um quadro de
como a Microsoft está se empe-
nhando para ajudar o consumi-
dor a contornar os obstáculos em
aprender a usar um software
drasticamente reformulado, al-
terar a experiência de compra
dos consumidores, proporcionar
que mais aplicativos populares
funcionem sob o Windows 8 e
cuidar para que uma linha mais
ampla de aparelhos baseados no
sistema ingressem no mercado.

A executiva disse o que os
usuários do Windows 8 e vare-
jistas tem falado há vários meses
— que o Windows 8 é uma expe-
riência melhor em computado-

res com tela sensível ao toque —
e prometeu que a Microsoft
apostará todas as suas fichas em
aparelhos desse tipo. Ela reco-
nheceu que a Microsoft perdeu
oportunidades de vendas ao não
contar, desde o princípio, com
um volume suficiente de apare-
lhos com tela sensível baseados
no Windows 8, especialmente
modelos com preços na casa das
centenas de dólares, e não na de
US$ 1 mil, como o cobrado por
alguns computadores mais so-
fisticados com Windows 8.

“Se tivéssemos feito um traba-
lho melhor em executar isso no
lançamento ocorrido durante o
fim de ano, ou na temporada de
vendas seguinte, isso certamen-
te teria sido um diferencial posi-
t i v o”, disse Tami. Ela informou
que a Microsoft vem mantendo
conversações com fabricantes de
PCs como a Dell para que ajudar
essas empresas a entenderem
quais são os aparelhos que me-
recem mais atenção, e evitar que
as companhias apostem em um

número insustentável de apare-
lhos diferentes.

Tami também disse que a Mi-
crosoft está espalhando entre as
redes varejistas a mensagem de
que se elas quiserem ser ajuda-
das pela força da Microsoft nas
áreas promocional e de marke-
ting, terão de oferecer uma varie-
dade cada vez maior de apare-
lhos com tela sensível ao toque
baseados no Windows 8.

A Microsoft também deixou de
se beneficiar de um surto de cres-
cimento das vendas dos tablets
pequenos, que alcançaram repen-
tino sucesso entre os consumido-
res no quarto trimestre do ano
passado. Pessoas familiarizadas
com os planos da Microsoft para
produtos disseram que a empresa
não previu a ascensão dos tablets
de menos de 8 polegadas, que res-
ponderam por quase metade do
mercado de tablets no quarto tri-
mestre, segundo a IDC.

Leia nas págs B9 e A11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 maio 2013, Empresas, p. B2.




