
Microsoft decreta fim da linha
para suporte a produtos antigos
No cronograma da empresa, Windows 98, Windows 98 Second Edition e Millennium Edition
já têm prazo certo para sair da lista de soluções suportadas

e por um lado já é sabido
no mercado que a Micro-
soft está sempre desen-

volvendo novos produtos, vale
lembrar que enquanto crescem as
apostas da companhia em inova-
ção, alguns produtos mais anti-
gos começam a ser aposentados
pela empresa.

O impacto mais direto dessa ini-
ciativa é que as empresas usuárias
dessas soluções precisam começar
a planejar, de forma cuidadosa, a
retirada desses produtos em uso e
também estudar como serão feitas
as novas implementações.

A lista mais recente de software
que sairão da lista de soluções su-
portadas pela Microsoft inclui o
Windows 98, Windows 98 Second
Edition e o Millennium Edition.
Apesar de parecerem anciãos perto
de todo o alarde em torno do Vista,
estes sistemas operacionais para
desktop ainda têm uma base signi-

ficativa de usuários. Estimativas de
mercado apontam que, no ano pas-
sado, o Windows 98 possuía cerca
de 5% da base corporativa do sis-
tema operacional nos EUA. E a
aposentadoria compulsória não
chega somente para os sistemas
operacionais mais antigos. O
Windows XP Service Pack l será
aposentado no dia 10 de outubro
e os usuários vêem sendo orien-
tados a concluir upgrades para o
XP Service Pack 2, festejado por
suas melhorias no aspecto de se-
gurança. Embora a Microsoft te-
nha adiado as datas de fim de vi-
da de alguns produtos, como nos
casos do Windows NT e do Ex-
change 5.5, as prorrogações não
são a norma da empresa.

"De maneira geral, não é uma
boa idéia rodar um software sem
suporte, mas algumas empresas
podem ter bons motivos para isso",
afirma Cary Shufelt, arquiteto de

infra-estrutura de Windows na
Universidade Estadual do Oregon
(EUA). A universidade ainda tem
algumas máquinas NT funcionan-
do separadamente em seus labora-
tórios. Mas Shufelt acha arriscado
permitir conexões com máquinas
legadas e diz que a universidade se
empenha em minimizar os riscos à
segurança. "Não autorizamos que
clientes Windows 9.x conectem
com nosso Active Directory", expli-

ca."Procuramos nos manter atuali-
zados tecnologicamente para que
não surjam problemas deste tipo."

Outros usuários dizem que
também se mantêm atualizados
para evitar problemas e não ter de
apagar incêndios. "Se você se ba-
seia em um produto cujo suporte
está chegando ao fim, ele o coloca
sob um novo tipo de pressão", ob-
serva Tom Gonzales, administra-
dor de rede da Colorado State Em-
ployees Credit Union, em Denver.
O executivo não levou em conta o
fim do suporte ao atualizar o NT
para o Windows 2000 (suporte en-
cerrado em junho de 2005) e de-
pois para o Windows 2003.

Quando o suporte a um siste-
ma operacional expira, cabe ao
próprio usuário diagnosticar pro-
blemas e descobrir as devidas so-
luções. "Não há uma razão con-
vincente para abandonarmos o
NT a não ser ter que viver com
uma arma apontada para nossas
cabeças", diz Gonzales. Ele acres-
centa que rodar software não su-
portado provavelmente demanda
pessoal em tempo integral para
corrigi-lo."É por isso que ficamos
mais próximos da extremidade
nova do que da antiga."

A próxima eliminação da lista
da Microsoft acontecerá no dia 9
de janeiro de 2007. Mesmo com

toda a euforia em torno do lança-
mento iminente do Vista, as ver-
sões existentes há cinco anos de
conectores para BizTalk, Content
Management Server, aplicações,
gateways para integração com
mainframe e programas Office
para o Macintosh verão o fim do
que a Microsoft chama de supor-
te principal, válido por cinco anos
depois que um produto é lançado
ou dois anos depois que o produ-
to sucessor é disponibilizado.

Por outro lado, os atrasos do
Vista e do Longhorn Server obri-
garam a Microsoft a prorrogar o
suporte principal do Windows XP
e Windows Server 2003 além dos
cinco anos. Quando o suporte
principal se encerra, a empresa
garante ainda cinco anos de su-
porte estendido pago para produ-
tos corporativos e de desenvolvi-
mento, mas não para produtos da
linha Microsoft Dynamics.

O suporte estendido também
fornece correções que não sejam
de segurança a empresas que
assinem um contrato no prazo de
90 dias após o fim do suporte prin-
cipal. Estes contratos podem co-
meçar na casa dos milhares de dó-
lares e aumentar dependendo do
tamanho companhia e do produto,
segundo Ines Vargas, diretora de
políticas de suporte da Microsoft.



"Oferecemos correções de segu-
rança gratuitamente, mas cobra-
mos uma taxa pelas que não são de
sejam de segurança - por exemplo,
quando os usuários precisam corri-
gir um bug", ela explica.

A PRÓXIMA TURMA

A PENDURAR AS CHUTEIRAS

Antes de janeiro de 2007, a Micro-
soft promoverá outras aposentado-
rias. Em outubro, o Mobile Informa-
tion Server 2001 e o Visual FoxPro
7.0 ficarão sem suporte principal.
No mesmo mês, o Solomon 5.5 e
Navision 3 ". lançados há apenas
três anos. também vão sair da tela
de radar do suporte. Estes aplicati-
vos, que não í-e qualificam para su-
porte estendido e chegaram à Mi-
crosoft via aquisição, estão sendo
movidos para o sistema de ciclo de
vida de produto da empresa.

Mas, independente do sistema
de ciclo de -.-da da Microsoft, al-
guns usuários não conseguem abrir
mão de determinados produtos.
"Temos muitos clientes de manufa-
tura que não têm escolha porque
seus fornecedores de aplicativos
não atualizam o software, que é
projetado para rodar em uma pla-
taforma específica", aponta Nelson
Ruest, consultor da Resolutions
Enterprises. Ele ainda vê muita
gente usando o Access 97, cujo su-
porte encerrou-se em 2004. "É um
dos produtos não-suportados mais
utilizados, porque é muito oneroso
atualizar bancos de dados e aplica-
tivos Access", revela Ruest.

Na opinião de alguns analistas,
o uso de software não suportado
não é um risco grande se o produ-
to for estável."Se você se baseia em
uma plataforma cujo suporte está
acabando, provavelmente é um
ambiente bastante estático, muito
estável e bem conhecido pelo de-
partamento de TI", acredita Al Gil-
len, analista da IDC."Se a empre-
sa optar por continuar mais um
pouco com o produto, eu diria que
ela está razoavelmente segura, a
não ser pelo fato de não ter um sis-
tema de recuperação de dados. E,
se surgir um novo tipo de violação
que comprometa o produto, talvez
seja a motivação para descartá-lo
de uma vez por todas."
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