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Bill Gates apresentou na terça-feira, durante a Windows Hardware Engineering Conference 
2005, uma versão em desenvolvimento do Windows Longhorn. Segurança é a maior 
prioridade, segundo o presidente da Microsoft.  
 
Entre as novidades, está a possibilidade de guardar chaves criptográficas e senhas em chips 
em vez de diretamente no HD. Com isso, as chances dos dados pessoais serem capturados 
diminuiriam.  
 
Outra meta da empresa é reestruturar o sistema de privilégios do Windows. A idéia é manter o 
nível de usabilidade do sistema elevado mas sem permitir que os programas possam executar 
operações potencialmente perigosas sem autenticação do usuário. Uma boa parte dos PCs que 
rodam Windows XP ou 2000 ficam logados o tempo todo como administrador do sistema, para 
evitar as restrições de um usuário comum. A idéia seria dar condições para essa situação ser 
evitada, o que também aumentaria a segurança.  
 
A melhor indexação dos arquivos, de forma a permitir buscas em todo o HD baseadas em 
metadados ou informações dentro dos arquivos já não era bem uma novidade. A Microsoft tem 
discutido publicamente com a Apple sobre quem terá o melhor sistema desse tipo. O Mac OS X 
10.4, que chega ao mercado nesta sexta-feira, trará uma tecnologia de desktop search similar, 
chamada de Spotlight.  
 
Mas Gates mostrou uma outra tecnologia que deve render mais disputas, agora com a Adobe. 
É o formatado de documento chamado de Metro, baseado em XML e que deve disputar espaço 
com o PDF do Adobe Acrobat. A função será praticamente a mesma: permitir a visualização e 
impressão fiéis de arquivos sem precisar da aplicação que os criou.  
 
O engine gráfico Luna também foi demonstrado, com suas janelas transparentes similares às 
do Mac OS X. Ao que tudo indica, alguns detalhes de interface, como nomes de pastas padrão 
e forma de preview de arquivos também lembram muito o sistema da concorrente.  
 
O Longhorn está previsto para chegar ao mercado no final de 2006. Uma versão beta está 
pode ser liberada no segundo semestre deste ano.  
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