
A EVOLUÇÃO
DO SOFTWARE
T E C N O L O G I A Novos aplicativos da internet
desafiam o reino dos gigantes da indústria

POR FELIPE MARRA MENDONÇA

U
m programa que possa ser aces-
sado a partir de qualquer com-
putador, munido do sistema
operacional de sua escolha,
cujos documentos, além de

permanecerem seguros, são arquivados
sem ocupar espaço no disco rígido. E
também, na maioria das vezes, de uso
gratuito. Soa como algo improvável,
mas programas como esse fazem parte
da classe crescente dos softwares vir-
tuais, baseados na internet.

Essa categoria de aplicativos é mais fa-
miliar do que aparenta. Um exemplo são
os sites usados pela maioria dos usuários
para gerenciar suas contas de bancos na
internet. Os e-mails hospedados em si-
tes como o Hotmail ou o Yahoo são ou-
tro. A diferença é que os programas pas-
saram a ter uma cara mais familiar, com
funções usadas diariamente por quem
tem um computador. São editores de pla-
nilhas, tratadores de imagens, calendá-
rios, criadores de apresentações (como o
tradicional PowerPoint), agendas, edito-
res de texto - esta reportagem, por exem-
plo, foi escrita e editada com um deles, o
Zoho Writer (o endereço deste e de ou-
tros aplicativos citados estão no box da
página seguinte). O arquivo, compartilha-
do entre repórter e editor pela internet,
nunca foi salvo em um disco rígido ou
servidor da rede interna de CartaCapital
- permaneceu sempre on-line.

A tecnologia que impulsiona essa revo-
lução se chama AJAX, um acrônimo
para asynchronous JavaScript and XML,
ou JavaScript e XML assíncronos. Ela
permite que todo o código do software
escolhido seja carregado no browser
adotado, evitando assim demoradas
consultas a servidores. A experiência
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passa a quase não ter os atrasos associa-
dos ao uso da internet, como a espera
pelo carregamento de novas páginas, e
assim a sensação é a de usar um softwa-
re que foi instalado no computador.

fim Grahl, um jovem empreendedor
americano que decidiu largar comple-
tamente os softwares "fí-
sicos", relatou a Carta-
Capital que há seis me-
ses se encontrava numa
situação em que preci-
sava usar dois computa-
dores constantemente
para fazer o trabalho.
"Tive de encontrar um
processo muito simples
para acessar os arqui-
vos." Grahl entendeu
que o uso dos softwares
virtuais lhe permitiu acessar o que qui-
sesse de qualquer computador.

A segurança dos dados foi outra carac-
terística apontada pelo empreendedor.
"Sempre gostei da idéia de guardar meus

As pessoas
não querem
suas vidas
atadas a urna só
máquina, essa é
a fraqueza do PC

arquivos fora do meu computador local
pelo fato de que eles poderiam ser destruí-
dos por uma enchente ou um incêndio",
diz Grahl, que faz uma ressalva. Segundo
ele, a regra é tratar essa nova tecnologia
como o e-mail. "Se é algo que você não te-
ria coragem de mandar por e-mail por te-
mer perder os dados, então também não
o guarde num software virtual."

Grahl acredita que nunca mais usará
softwares "físicos". "Existem aspectos de-
les de que sinto falta, mas não o suficien-
te para fazer eu voltar. Ainda uso alguns
softwares locais para coisas como edição
de fotos ou vídeos, mas vou trocar isso
para um software virtual assim que exis-
tir uma versão prática na internet."

Os softwares virtuais deram o grande
salto quando o Google comprou o Wri-
tely, um editor de textos, em março. A

aquisição, cujo valor
não-foi divulgado, foi
interpretada por mui-
tos analistas como um
desafio à Microsoft. O
Writely funciona de
modo parecido com o
Word, mas é on-line.
Espera-se que o Google
continue a se interes-
sar por esse tipo de ne-
gócio até poder mon-
tar uma versão virtual

do Office, pacote de aplicativos da Mi-
crosoft. "Algumas pessoas não se sentiam
confortáveis ao confiar seus documentos
a uma companhia pequena e nova... e
agora não somos mais uma companhia

ZOHO WRITER. O editor de textos, on-line e gratuito, foi usado para escrever esta reportagem



OZZIE. O sucessor de Bill Gates

elogiou os programas virtuais

pequena e nova , escre-
veu Claudia Carpenter,
cofundadora do Writely,
em seu blog.

O curioso é que mui-
tos usuários passaram a
se interessar pelo Wri-
tely, mesmo antes da
aquisição, quando um
memorando interno de
um empregado da Mi-
crosoft que o citava, fa-
voravelmente, se tornou
público em novembro de
2005. Apesar do elogio
ao competidor, o autor
do texto, Ray Ozzie, foi
escolhido por Bill Gates em 15 de junho
para assumir o posto de arquiteto-chefe
de softwares e fica lado a lado com o fun-
dador da Microsoft, até que o bilionário
se aposente da companhia para se con-
centrar na sua fundação filantrópica.

Paul Maritz, ex-chefe de desenvolvimento
da Microsoft, terceiro posto mais impor-
tante dentro da gigante americana, está
prestes a lançar um pacote de programas
virtuais pela empresa PI. "O ponto forte
do PC é também sua fraqueza", disse o em-
presário à edição americana da revista For-
bes. "As pessoas não querem um único
computador dedicado. Não querem suas
vidas atadas a uma só máquina. Elas que-
rem o acesso de onde estiverem, de qual-
quer aparelho que estiverem usando." Ma-
ritz entende que existe um "grande movi-
mento tectônico acontecendo. Pode ser
lento, mas é profundo quando acontece".

Liz Herbert, analista
da consultoria Forrester,
diz que talvez os desen-
volvedores de softwares
virtuais levem vantagem
exatamente por serem
equipes pequenas que
querem "explodir" com
seu produto, e por isso
mais ágeis. "Eles ganham
dinheiro com anúncios
ou taxas de assinatura.
Muitas dessas compa-
nhias oferecem uma ver-
são grátis por um tempo
limitado ou com capaci-
dades limitadas, e de-

pois ganham mais quando o consumi-
dor decide fazer o upgrade para a ver-
são cheia", avalia a especialista.

A analista acredita que as grandes de-
senvolvedoras de softwares "físicos" es-
tão acordando para o novo cenário,
mais voltadas para os negócios, princi-
palmente nos programas para gerencia-
mento de relacionamento com o consu-
midor (CRM é a sigla em inglês). "A
SAP recentemente expandiu sua oferta
de CRM virtual com o OnDemand e a
Microsoft também entrou na briga com
o CRM Live."

A atração dos consumidores está, se-
gundo Herbert, na facilidade dos no-
vos programas. "Têm poucas barreiras
de entrada, podem ser acessados de
qualquer lugar, desde que exista uma
conexão à internet, sem precisar de
mais software ou alguma infra-estru-
tura. É tudo facilitado". •

NUMSUM. O gerenciador é funcional, mas é importante só compartilhar dados não sigilosos

FAÇA O TEST-DRIVE

A lista abaixo contém opções de
programas virtuais que tentam
suprir os componentes da suíte

de softwares que oferecem uma alterna-
tiva ao Microsoft Office, líder absoluto
do mercado. Ou seja, um usuário pode
com eles editar planilhas e textos, além
de gerenciar e-mails. Um ponto negati-
vo é que até agora não surgiu nenhuma
alternativa competente que permita ao
usuário criar na internet apresentações
(como acontece com o PowerPoint).

Editor de texto
O Zoho Writer (www.zohowriter.com) foi
usado para escrever essa matéria e pode
exportar os documentos em formato
Word, gera PDFs e tem uma interface mui-
to fácil. Os documentos podem ser com-
partilhados sem problemas, como foi com
este texto. Outra boa alternativa é o Write-
board (www.writeboard.com). O Writely
(www.writely.com) foi comprado pelo Goo-
gle e permanece fechado para novos usuá-
rios, mas é só cadastrar um e-mail que um
alerta avisará da sua nova abertura.

Gerenciador de planilhas
Nessa categoria o Excel continua líder.
Um software oferece uma funcionalida-

de interessante, o outro não, mas ne-
nhum reúne todas as qualidades do pe-
rene produto da Microsoft. Mesmo as-
sim, existem opções interessantes. O
NumSum (www.numsum.com) e o iRows
(www.irows.com) permitem compartilhar
planilhas. Antes o usuário podia gerenciar

sua planilha na tela, modificar como qui-
sesse, mas parava por aí.

E-mails
O Gmail (gmail.google.com) é a melhor
alternativa para quem quer lidar com as
mensagens somente na internet. Ele
possui funcionalidades antes encontra-
das somente em gerenciadores físicos
como o Outlook ou o Thunderbird. Há
também os antecessores, como o Hot-
mail (www.hotmail.com) e o Yahoo! Mail
(mail.yahoo.com), mas o Gmail foi o pri-
meiro pensado e criado para funcionar
exclusivamente na internet.

Leia mais detalhes no blog do Prazer de
Ponta: www. cartacapital. com. br/blog

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 12, n. 403, p. 38-39, 26 jul. 2006.




