
PROGRAMAS NA R
Google compra processador de texto online, dá visibilidade ao conceito

IVAN MARTINS

G eorge Gilder, o profeta
americano da internet,
repete, há quase 10
anos, que os computado-

res pessoais vão desaparecer,
substituídos por máquinas bur-
ras que apanharão na rede pro-
gramas e dados que o usuário
deseje. O problema dessa pre-
visão, endossada por empresas
como Sun Microsytems e Ora-
cle, é que, até muito recente-
mente, ela parecia estar ocor-
rendo ao avesso. Os computa-
dores estão cada vez mais po-
tentes e os programas que os
recheiam, cada vez maiores e
mais disseminados. Ao invés de
encolher, companhias como

Microsoft e Intel, sobre as quais se as-
senta o modelo atual de computação,
seguem crescendo e se multiplicando.
Dias atrás, porém, ocorreu o que pode
ser o ponto de inflexão no processo. O
todo poderoso Google, a empresa mais
bem sucedida da rede, arrebatou por
valor não especificado a pequena Ups-
tartle, dona de um único e inacabado
produto: o processador de texto Wri-

tley. A diferença desse programa em
relação ao Word, da Microsoft, é que
ele funciona online. Só existe na rede.
A pessoa se conecta, prepara o seu do-
cumento (em colaboração com outros
usuários, se for o caso) e armazena o
resultado no servidor da Writley, ago-
ra Google. O poder de processa-
mento local do computador é ir-
relevante. Outra diferença em rela-
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de software grátis na internet e abre nova guerra contra a Microsoft
ção ao programa de Bill Gates: o Wri-
tley é grátis, custo zero, na faixa. É cla-
ro que não faz o que faz o Word, mas
também não custa os R$ 399 da versão
mais barata do Office, que inclui além
do Word diversos outros programas.

"Esse é o primeiro passo do Google
na competição direta com a Microsoft",
afirma o departamento de análise da
Goldman Sachs. Dona, com o Office, de

93% do mercado de programas de pro-
dutividade, a gigante de Seattle não
está exatamente dormindo. Antes de o
Google avançar, a Microsoft já iniciara
um teste chamado de Office Live, pelo
qual várias empresas estão recebendo
"ferramentas da internet" (como pro-
gramas para montagem de sites, por
exemplo) pela rede. É uma tentativa
de entender e criar um mercado online

para os seus programas. "Não abrimos
mão do modelo de negócios, mas estu-
damos outras possibilidades", afirma
Paula Belizzia, responsável pelo mar-
keting do Office no Brasil. A rigor, a
iniciativa do Google com o Writley co-
loca para as empresas de software um
enorme desafio conceituai. Já exis-
tiam programas online de trata-
mento de texto (veja quadro),
mas nenhum deles tinha sido en-
dossado por um gigante como o
Google. Agora a idéia ganhou visibili-
dade e legitimidade. Parece ser uma
questão de tempo antes que outros
programas - como planilhas de cálculo
- sejam postos na rede, criando uma al-
ternativa real ao modelo da Microsoft
e seus 400 milhões de usuários de Offi-
ce. "Estamos atentos, mas o impacto
da compra do Google não está claro",
diz Paula. "Eles terão de encontrai"
uma forma de viabilizar o negócio." •
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