
Prepare-se para mais uma mudança 
 
Para proteger sua participação de mercado e enfrentar a concorrência do Linux, a Microsoft está 
apostando tudo no Windows Server 2003. E os CIOs têm de se preparar para essa mudança. 
 
Diz a lenda que para se matar um lobisomem é necessário que o caçador acerte o bicho com uma 
bala de prata. Afinal, apenas ela seria capaz de dar um fim à vida desse inimigo sobrenatural. A 
síndrome da bala de prata vira e mexe volta a rondar empresas que têm um inimigo poderoso 
pela frente. E não parece ser diferente com a maior empresa de software do mundo. Pelo menos é 
o que indica o esforço da Microsoft em tratar o novíssimo Windows Server 2003 como um marco 
em sua linha de produtos, posicionando-o claramente como a principal arma para conter o avanço 
do Linux nas corporações.  
 
Para ter certeza de que o novo sistema operacional vai, pelo menos, enfraquecer o interesse 
crescente na plataforma de código aberto, a empresa de Bill Gates trata o sistema como peça 
central da arquitetura de Web services da companhia e afirma categoricamente que representa o 
auge das conquistas da Microsoft em termos de computação confiável, escalonável e segura.  
 
"A tecnologia representada pelo Windows Server 2003 traz os três pilares de segurança 
estabelecidos pelo conceito de computação confiável, que são design, padronização e fechado por 
padrões seguros”, afirma Eduardo Campos, gerente de desenvolvimento de negócios da Microsoft 
Brasil. Se a empresa de Bill Gates quer fazer com que esqueçam sua reputação por fabricar 
software com bugs, que tendem a ser atacados por hackers, o Windows Server 2003 pretende, 
também, ser a oportunidade para isso. “Gastamos mais de 200 milhões de dólares nas iniciativas 
de segurança do produto”, completa Mike Nash, vice-presidente da Microsoft Corporation.  
 
A equipe de marketing da Microsoft divide a discussão sobre o Windows Server 2003 em três 
partes: sua posição nas infra-estruturas de tecnologia da informação, seus recursos como uma 
plataforma de aplicativos e seu apoio tecnológico para os profissionais da era da informação. Os 
destaques incluem completos aperfeiçoamentos de segurança, um Active Directory (diretório 
ativo) mais amigável para as aplicações corporativas, ferramentas de gerenciamento de recursos 
para a execução de vários sistemas em um único servidor, clusterização expandida com 
gerenciamento mais fácil e a capacidade de ser executado na nova linha de microprocessadores 
Intel de 64 bits. Em períodos melhores, esses e centenas de outros novos recursos poderiam ser 
suficientes para fazer com que a maioria dos clientes empresariais da Microsoft corresse para 
adquirir o sistema operacional, assim que fosse lançado.  
 
Mas não neste ano. Os orçamentos de TI continuam pequenos, os profissionais de suporte técnico 
estão cansados e algumas empresas ainda estão se ressentindo com os problemas de 
licenciamento ocorridos no ano passado, que terminaram gerando um custo maior para elas.  
 
De acordo com um estudo feito pela divisão de pesquisas de INFORMATIONWEEK-EUA sobre os 
planos de adoção para o Windows Server 2003, realizado com 719 clientes da Microsoft, apenas 
29% dos respondentes planejam iniciar a instalação do Windows Server 2003 dentro de 12 meses 
a partir de seu lançamento. Outros 16% afirmam que irão implementar o novo software em algum 
momento posterior; mas isso mostra que mais da metade dos pesquisados ainda está sem planos 
de adoção ou ainda não decidiu se a farão.  
 
Um dos pioneiros no Brasil é o Banco Santos. Cliente fiel da Microsoft, a instituição já fez 
homologações dos dois betas do Windows Server 2003 liberados pela fabricante, a partir de 
setembro do ano passado. Atualmente, com a versão final em mãos e todos os testes feitos, o 
diretor de tecnologia Maurício Ghetler calcula que a migração de toda sua base instalada de 80 
servidores deve tomar até o final do ano. “Temos de fazer paradas sem afetar o funcionamento 
dos sistemas e, conseqüentemente, os usuários”, diz o executivo.  
 



A instituição financeira renovou no ano passado o contrato Enterprise Agreement de três anos 
com a Microsoft, o que lhe dá direito ao upgrade do Windows Server 2000 e do Advanced Server 
para o Windows Server 2003. O acesso aos betas, entretanto, foi garantido pela participação do 
banco no programa mundial Early Adopter. “Não gosto de ficar jogando pedras nos sistemas da 
fabricante, prefiro realizar homologações dos novos produtos para conferir os benefícios que 
podem me trazer. Lógico que encontramos bugs no Win2003 e alguns já foram até corrigidos pela 
Microsoft, mas também já sabemos que não há entraves no nosso ambiente que nos impeçam de 
adotá-lo”, completa Ghetler.  
 
Nem todos têm a certeza do diretor do Banco Santos. É o caso da empresa química norte-
americana FMC, que já está testando as versões beta do Windows Server 2003 desde o primeiro 
semestre do ano passado mas ainda não está certa da melhor hora de adoção. Os planos até o 
momento são de implementar o sistema operacional como parte de uma atualização para o Active 
Directory, no final deste ano. “Posso perceber que eles estão dedicando muito de seu trabalho ao 
produto, a partir de uma perspectiva de estabilidade”, comenta Richard Powers, diretor de 
tecnologia e arquitetura da FMC.  
 
Mas a principal preocupação entre os não-adeptos se refere aos custos elevados. Embora a 
Microsoft não tenha divulgado o quanto vai cobrar pelas quatro edições do Windows Server 2003 
(Web, Standard, Enterprise e Datacenter), documentos revelados por IW-EUA, em dezembro, 
indicam que a fabricante tem considerado aumentos de preço de 10% ou mais para alguns dos 
pacotes nos Estados Unidos. Quaisquer aumentos provavelmente causarão um impacto direto na 
aceitação do software, com 83% das empresas que planejam utilizá-lo indicando que preços 
maiores poderão fazer com que ‘desacelerem’ seus planos ou procurem alternativas. “Coloque-me 
nessa posição”, diz Ryan Conlon, gerente de TI de operações de canal direto da Progressive 
Casualty Insurance.  
 
Os executivos da Microsoft reconhecem a alta sensibilidade em relação aos preços, por parte dos 
clientes. “Esse é um fator que tem muita influência”, diz Bob O'Brien, gerente do grupo de 
produtos da divisão para o Windows Server, da Microsoft. A empresa de Bill Gates já estabeleceu 
dois compromissos que deverão suavizar parcialmente a preocupação dos clientes. “A empresa 
não vai cobrar taxa extra pelas versões de 64 bits do Windows Server 2003, e a nova flexibilidade 
em suas licenças torna possível que um funcionário acesse o Windows Server 2003 utilizando uma 
variedade de dispositivos – um PDA e um PC desktop, por exemplo – com uma única licença”, 
completa Campos.  
 
Em vez de ficar presos à questão da lista de preços, os executivos da Microsoft preferem falar 
sobre a proposição de valores mais ampla, referente ao software. Indicam a estrita integração de 
produtos da Microsoft, um ambiente de desenvolvimento e extensões de software de fácil 
utilização, middleware e ferramentas de administração que são fornecidos sem nenhum custo 
extra. “A alternativa para os clientes é fazer a instalação e integração dos produtos”, afirma 
O'Brien.  
 
O sistema operacional irá incorporar um servidor de aplicativos bastante avançado, o Internet 
Information Server 6.0. O servidor de aplicativos fará um melhor trabalho de isolar processos, de 
modo que uma parte do software que tenha algum problema não faça com que o sistema 
operacional fique totalmente inoperante. Essa é uma peça fundamental da infra-estrutura de TI, 
que nem sempre é gratuita, quando se trata de outros fabricantes. “Preciso que as pessoas 
entendam que tenho um bom servidor de aplicativos disponível”, declara o vice-presidente da 
Microsoft, Bill Veghte.  
 
Ghetler, do Banco Santos, destaca ainda a fácil interação com os sistemas legados, como o C++, 
e uma integração ainda melhor com sistemas mais modernos, principalmente, com aqueles 
desenvolvidos em .Net. “A escalabilidade de memória e de processadores de 64 bits são uma 
vantagem ainda maior. Já estávamos preocupados com o Win2002 porque ele estava prestes a 



não acompanhar mais o alto crescimento anual que nossa empresa está sempre buscando 
manter.” Além disso, o diretor aponta uma elevação do nível de segurança. “Antigos bugs foram 
retirados. A solução está bem fechada, o que dá um trabalho extra para os hackers. A pesar de 
tudo o que estão falando no mercado, acho essa migração recomendável para as médias 
empresas e fundamental para as grandes, pois traz ganhos em segurança”, declara Ghetler.  
 
Damien Bean, vice-presidente de sistemas corporativos, da rede de hotéis Hilton, por sua vez, 
espera utilizar o Windows Server 2003 para oferecer suporte técnico para uma atualização da 
intranet do Hilton, que será realizada no meio deste ano, e para uma grande implementação da 
PeopleSoft, a ser efetuada em agosto. O Hilton tem cerca de três mil servidores Windows em 
operação em sua matriz e em seus hotéis. “Se esse fosse um mau negócio, todos estariam 
optando por Linux”, diz Bean.  
 
É muito interessante o fato do executivo ter mencionado isso. Metade dos respondentes do estudo 
diz que pretende implementar Linux nos próximos 12 meses; isso é mais do que os clientes que 
estão planejando utilizar o Windows Server 2003 dentro de um ano a partir de seu lançamento. 
Aparentemente, o discurso sobre melhor valor, da Microsoft, não convenceu ninguém. É preciso 
mais evidências disso? Apenas 28% dos adeptos dizem esperar que o Windows Server 2003 
resulte em um menor custo total de propriedade de seus ambientes Windows.  
 
Se existe uma área na qual o Windows Server 2003 é fundamentalmente diferente das versões 
anteriores dos sistemas operacionais de servidores da Microsoft, essa área é a dos Web services. 
As especificações Soap (simple object access protocol), Universal Description, Discovery e 
Integration, Web Services Description Language e a especificação em XML são integradas no 
Windows Server 2003, prometendo facilitar a criação, o gerenciamento e a interoperabilidade de 
serviços de software. Uma camada de integração, denominada .Net Framework, aceita o rápido 
desenvolvimento de aplicativos de Web services, quando utilizada em conjunto com as 
ferramentas para desenvolvedores denominadas Visual Studio .Net, também da fabricante. E a 
camada de serviços UDDI é onde os Web services que foram gerados recentemente podem ser 
registrados e se tornar disponíveis para outros aplicativos. Juntos, os elementos fazem do 
Windows Server 2003 a base para a implementação de Web services dentro da arquitetura .Net, 
da Microsoft.  
 
Portanto, com toda a integração dos Web services, por que a Microsoft decidiu recentemente 
retirar o nome .Net de um produto que, até então, estava sendo chamado de Windows .Net 
Server 2003? Nosso estudo fornece uma indicação: apenas 32% das empresas que planejam 
adotar o sistema operacional afirmam que os Web services os estão impulsionando a fazer isso. 
Um maior número de clientes está interessado no sistema operacional por razões mais táticas, 
como melhores ferramentas de gerenciamento e maior escalabilidade. Os executivos da Microsoft 
podem ter percebido que eles se arriscaram a caracterizar o sistema operacional muito 
restritamente como uma plataforma de Web services, enquanto muitos clientes ainda lidam com 
alguns dos desafios de TI mais básicos.  
 
Essa mudança foi um problema para a equipe do Windows Server, que já havia imprimido todo o 
material de marketing ostentando o nome abreviado. No mês passado, as bandeiras com o 
símbolo do Windows .Net Server ainda tremulavam do lado de fora do edifício onde ficam os 
profissionais responsáveis pelo produto.  
 
Mesmo assim, a Microsoft pode ser desculpada por estar demasiadamente ansiosa quanto à 
capacidade dos Web services, que estão disponíveis no Windows Server 2003. O fato é que os 
Web services se adequam a estratégias mais de longo prazo por parte de empresas que não têm 
planos imediatos para implementá-los. A Arch Chemicals está interessada no Windows Server 
2003 principalmente como uma substituição para seus antigos servidores Windows NT e como um 
meio de atualizar seus serviços de diretório para o Active Directory. Mas o vice-presidente de TI, 
Al Schmidt, diz que os Web services poderão, eventualmente, se adequar à infra-estrutura da 



empresa. “Começaremos a ver maior integração entre as companhias”, observa o executivo. “E 
existem alguns aplicativos internos aos quais também gostaríamos de nos dedicar.”  
 
Já o gerente de TI da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Gustavo Celso Mazzariol, não 
pretende pagar o preço da pronta adoção do Windows 2003. “Não seremos os madrugadores”, diz 
o executivo. Conhecido defensor de plataformas abertas, o CIO utiliza Linux para suportar 
soluções de correio e Web, mas continua a usar também Windows NT. “Não assinamos o 
programa de Software Assurance da Microsoft, então não fomos contatados por eles para migrar 
para a nova versão. O contrato novo não era interessante”, conta. O Metrô deverá analisar a 
mudança servidor por servidor. Segundo o executivo, deve acontecer uma atualização dos 
servidores até o fim do ano, mas não é uma prioridade. “Esperaremos a versão nova se 
estabilizar”, completa Mazzariol.  
 
A rapidez com que as empresas farão essa adoção também depende do quanto a Microsoft está 
interessada em resolver as preocupações quanto a custo, estabilidade e segurança de seu novo 
sistema operacional. Além disso, um número muito grande de clientes – cerca de 60% – está 
preocupado com a compatibilidade entre o Windows Server 2003 e seus aplicativos já existentes, 
incluindo outros produtos da própria fabricante. Para Bean, do Hilton, a escolha de qual sistema 
operacional deve ser executado é suficientemente simples. “Quero trabalhar com o melhor 
sistema operacional que puder ter em minhas mãos”, explica o executivo. O desafio da Microsoft – 
e também a oportunidade – é provar que pode oferecer isso.  
 
Em foco  
 
- Os possíveis compradores do sistema operacional de servidores a ser lançado pela Microsoft 
estão preocupados com seu custo  
 
- Uma melhor segurança é a principal razão pela qual os executivos estão considerando a 
aquisição do produto  
 
- Os Web services são prioridade para apenas um terço das empresas que planejam adotar o 
Windows Server 2003 
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