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Novo Windows é arma para enfrentar Google, Apple e Linux.  
 
Você já deve ter ouvido essa fábula: um homem ambicioso descobre que tem uma galinha que 
põe ovos de ouro. Impaciente, mata o animal pensando em obter todo muito dinheiro de uma só 
vez. Se dá mal, claro, mas aí já é tarde para voltar atrás. 
 
Agora, uma outra história. É a da Microsoft e sua galinha dourada particular: o sistema 
operacional Windows, um tipo de software sem o qual nenhum outro programa de computador 
funciona. Criado em 1985, o Windows continua a ser o motor da maior companhia de software do 
mundo, mesmo que hoje ela esteja presente em mercados que vão de softwares empresariais até 
videogames. 
 
Só no ano passado, o Windows movimentou US$ 12,1 bilhões em vendas, o equivalente a 30% da 
receita da empresa. A participação nos lucros é ainda mais impressionante. No ano fiscal 2005, 
encerrado em junho, 65% de todo o lucro operacional veio do sistema. 
 
Mas ao contrário do personagem de La Fontaine - ou de Esopo, segundo alguns autores -, nada 
leva a crer que a Microsoft possa matar o Windows, por pressa, descuido ou ambição desmedida. 
Em vez disso, a empresa tem engordado pacientemente sua cria. A cada temporada, adiciona ao 
sistema funções capazes de dar um impulso em áreas-chave, algumas das quais a empresa 
demorou a chegar ou não aparece em primeiro lugar. 
 
Foi isso que aconteceu quando a empresa integrou ao Windows o programa de navegação 
Internet Explorer, que surrou a rival Netscape até levá-la à lona. Comprada pela America Online 
(AOL), a Netscape é hoje uma sombra de seu passado. A mesma estratégia ajudou a Microsoft a 
virar o jogo contra o ICQ, também da AOL, no campo dos programas de mensagem instantânea, 
onde seu software tornou-se um dos favoritos. 
 
Agora, com a previsão de finalmente lançar o Windows Vista na temporada que começa com o Dia 
de Ação de Graças - ou seja, a partir de outubro - a pergunta que se faz é: conseguirá a Microsoft 
superar os rivais que tem tirado o sono de seus engenheiros, como o Google dos milionários "pop" 
Sergey Brin e Larry Page, ou a Apple de Steve Jobs, revigorada pelos tocadores de música iPod? 
 
É uma estratégia arriscada, que rendeu um processo do Departamento de Justiça americano no 
passado e agora provoca a insatisfação dos rivais na Europa. Mas diante do papel fundamental do 
Windows, parece que vale a pena tentar. 
 
"O Vista é o maior lançamento da Microsoft em uma década", diz o executivo português Dinis 
Couto, gerente geral da divisão Windows no Brasil. O volume de investimento não é revelado, 
mas não seria demais imaginar que boa parte do orçamento da Microsoft em pesquisa e 
desenvolvimento, de US$ 6,9 bilhões por ano, tem sido canalizado para o Windows. 
 
Faz sentido. Em um período de três anos, entre 1998 e 2001, a Microsoft lançou três versões 
diferentes do Windows. Mas desde então, com os sucessivos atrasos do Vista, nenhum produto 
novo chegou às prateleiras. Nesses cinco anos de ausência, muita coisa mudou: a música digital 
vingou, os sites de busca mudaram a maneira como as pessoas navegam na internet e as 
ameaças à segurança, dos vírus às quadrilhas que roubam notebooks, tornaram-se uma obsessão 
para o consumidor amedrontado. 
 
Todos esses aspectos estão contemplados no Vista. Tome-se o caso da busca. Em uma janela do 
lado esquerdo, o usuário pode pesquisar o que quiser dentro de seu PC. O software levanta todos 
os arquivos - e-mails, planilhas, textos etc - relacionados à palavra-chave. Se preferir pesquisar 
na web, o consumidor é levado facilmente para uma página de busca. O Vista permite ao usuário 
definir como padrão o site que quiser, diz Couto, mas vem configurado com a página do MSN 
Busca, o serviço de pesquisa da Microsoft. É bom o Google pôr as barbas de molho. 



 
O entretenimento digital é outro foco. Com o Vista, ao colocar um CD para tocar ou gravar no 
micro, aparecem as capas do álbum e as informações sobre cada faixa. Dá para criar playlists e 
organiza as informações de acordo com vários critérios, como faz o software iTunes, da Apple. 
Com as fotos ocorre o mesmo. 
 
Algumas versões do Vista - serão inúmeras delas - vêm preparadas com o Windows Media Center. 
É um software com o qual as pessoas poderão ver TV no micro, especialmente depois que a 
transmissão digital começar, e acessar serviços como o Tivo, já disponível nos EUA. "No meio de 
uma partida de futebol, você faz uma pausa para ir à cozinha. Enquanto isso, o serviço grava o 
jogo. Quando você volta, continua de onde parou até decidir voltar à transmissão ao vivo", 
exemplifica Couto. 
 
Pode-se perguntar se com tantos recursos, que exigem máquinas robustas, a Microsoft não se 
arrisca a perder espaço no Brasil, onde muitas vezes é o preço, e não o desempenho, que 
determina a compra. É isso o que tem alimentado, em mercados emergentes, o sistema Linux, de 
código aberto e licença gratuita. 
 
Mas parece que dessa vez a Microsoft pensou nisso também. "Uma das coisas que vai mudar é a 
variedade de edições", diz Alexandre Toledo Leite, gerente de marketing de Windows. A previsão 
é de que serão lançadas cinco versões diferentes, todas baseadas no mesmo código-fonte. 
 
A definição sobre o número e o nome de cada edição será divulgada no dia 27, mas por enquanto 
estão previstas três edições para uso em casa e duas para escritório, sendo uma delas focada em 
profissionais liberais e pequenas empresas, informa Rodrigo Paiva, gerente de produtos Windows 
da Microsoft. 
 
Ainda não está definido se o Windows Starter Edition - o sistema mais simples e barato da 
Microsoft e sua arma para combater o Linux, principalmente em projetos públicos de inclusão 
digital - integrarão a família Vista. Um coisa, porém, é certa: o código-fonte do programa 
acompanhará as mudanças. O sobrenome está em jogo, mas o DNA vai mudar. 
 
 



 
 
 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 fev. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B1.  


