
Tecnologia mercado

O novo grito
Com a estratégia de aluguel
de software, Bill Gates faz
a primeira mudança radicai no
modelo de negócios da Microsoft

ILL GATES, FUNDADOR, PRINCI-
pal acionista e arquiteto-chefe
de software da Microsoft, en-
viou recentemente um e-mail

a todos os funcionários da companhia.
Intitulada "Serviços de software pela in-
ternet", a mensagem aponta uma mudan-
ça radical no negócio de venda de pro-
gramas de computador. A fortuna da Mi-
crosoft foi feita com a venda de progra-
mas a grandes empresas e de software
pré-instalado nos micros. Agora, segun-
do Gates, a publicidade online e as assi-
naturas podem ser uma maneira alterna-
tiva de distribuir e obter receitas com soft-
ware. "Essa 'onda de serviços' causará
rupturas", escreveu Gates. 'Temos con-
correntes que vão aproveitar essa opor-
tunidade para nos desafiar, mas temos
uma chance clara de ser os líderes."

Quando Bill Gates fala. o mundo da
tecnologia costuma escutar com aten-
ção. O problema é que, mais uma vez.
ele falou por último. Há dez anos, outro
e-mail de Gates usava metáforas marí-
timas para alertar sobre o maremoto da
internet. Na época, a Microsoft estava
acossada pelo crescimento da Netscape
e pela explosão da web, e a mensagem
foi vista como uma reação tardia—em-
bora depois vitoriosa. Agora, diante do
sucesso de empresas como Google, Ya-
hoo! e Salesforce.com, Gates finalmen-
te reconhece a importância desse novo
modelo de vendas para a indústria de
software. Quem se senta diante do com-
putador usa cada vez mais programas que
não estão instalados em seu micro, mas
em algum servidor na internet. Uma bus-
ca no Google, por exemplo, envolve um
programa complexo, que roda em milha-
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res de computadores
e está em constante
evolução. Mas seu
uso é gratuito — as
receitas publicitárias
pagam a conta. Ho-
je as verbas de anun-
ciantes na web so-
mam cerca de 15 bi-
lhões de dólares,
mas esse valor pode
ser multiplicado por
10 até 2015.

O movimento pa-
ra transformar o soft-
ware em um serviço,
também conhecido
como Web 2.0, já é realidade há algum
tempo. Até o memorando de Gates, po-
rém, era praticamente ignorado pela Mi-
crosoft. Não é para menos. Dos 39,8 bi-
lhões de dólares que a empresa faturou
no último ano fiscal, a imensa maioria
veio do modelo antigo, especialmente
das licenças de uso do sistema Windows
e do conjunto de programas Office. Os
primeiros passos no mundo dos serviços
são cautelosos. A empresa vai lançar no
ano que vem. em sistema de testes e ape-
nas nos Estados Unidos, um serviço cha-
mado Office Live, espécie de sucessor
do portal MSN. A versão gratuita será
baseada em publicidade e permitirá que
pequenas empresas tenham contas de e-
mail e ferramentas para a construção de
sites. Haverá também uma versão paga,
sem anúncios e com mais recursos. Mas,
apesar do nome, o Office Live não será
uma versão online de programas como
Word e Excel. "A idéia é que os serviços
complementem o software que os usuá-
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de guerra de Gates

Ray Ozzie (acima)
e Marc Benioff:
desenvolvimento de
uma nova indústria
para o software

memorando. Disse que a Mi-
crosoft está diante da obso-
lescência de seu modelo de
negócios e que os serviços,
em vez de Live (vivo), deve-
riam ser batizados de Dead
(morto). A empresa de Be-
nioff, fundada em 2001, ofe-
rece sistemas para as empre-
sas gerenciarem a relação

rios têm no PC", diz Osvaldo Barbosa, di-
retor do MSN no Brasil.

Concorrentes consideraram o anúncio
dos serviços e a mensagem de Gates uma

jogada de marketing. Marc Benioff, fun-
dador da Salesforce.com, uma das mais
bem-sucedidas empresas de aluguel de soft-
ware pela internet, respondeu com outro

com consumidores, chama-
dos CRM. Em troca de uma
mensalidade, os clientes aces-
sam o programa pela internet.
Em apenas cinco anos, o fa-
turamento subiu de 5 milhões
para 175 milhões de dólares.

Existem dezenas de ou-
tras novas companhias que.
como a Salesforce.com, ofe-
recem software corno servi-
ço. A Writely tem um editor
de texto online e a Num Sum
permite criar planilhas ele-
trônicas em qualquer nave-
gador. Ambos são gratuitos.

Embora ainda inferiores aos equivalen-
tes da Microsoft, concorrentes como es-
ses surgem a cada dia. É claro que, com
38 bilhões de dólares em caixa, Gates po-
de dar-se ao luxo de perder dinheiro por
muitos anos até encontrar uma estratégia
adequada na arena dos serviços. Mas o
maior risco é outro. De acordo com um
memorando sobre serviços escrito por um
dos principais estrategistas da Microsoft,
o recém-contratado Ray Ozzie. a neces-
sidade de integrar as inovações em todos
os produtos da Microsoft, desde sempre
um dos mandamentos da empresa, é uma
tarefa cada vez mais complicada. A so-
lução é lançar as novidades como servi-
ços na internet e aperfeiçoá-las de acor-
do com a resposta dos usuários. As inten-
ções da Microsoft já ficaram claras. Ago-
ra é esperar para ver se elas vão se trans-
formar em realidade.

No Portal EXAME, leia sobre outras
empresas que alugam software
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