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Greg Brandeau está louco para jogar fora o sistema de e-mail que ele gerencia nos estúdios de 
animação Pixar. De uma coisa, o vice-presidente sênior de tecnologia dessa unidade da Walt 
Disney tem certeza: o substituto do programa - criado há dez anos, pela própria empresa - 
não será a dupla Exchange e Outlook da Microsoft, cujos e-mail, calendário e outros 
programas dominam a computação corporativa. Brandeau diz que é difícil administrar o 
software porque a Pixar usa uma variedade de computadores. Sua escolha provável é 
surpreendente: o Google.   
 
Depois de meses zanzando com versões para a internet de e-mail, calendário e coisas do 
gênero, o Google finalmente está para dar um grande salto no território da Microsoft. Desde 
agosto, a empresa responsável pelo mais usado mecanismo de busca da internet vem 
oferecendo a versão experimental de um conjunto de programas de produtividade em 
escritórios chamado Google Apps for Your Domain, que permite às empresas transferir seus 
sistemas de e-mail para o Google ao mesmo tempo em que mantêm seus próprios endereços 
de e-mail.   
 
Espera-se que em breve sejam acrescentados serviços de processamento de texto e planilha 
ao conjunto, que inclui calendário, serviço de bate-papo e construção de páginas na internet. 
Nas próximas semanas, o Google Apps se transformará em um negócio real, já que o Google 
começará a cobrar das empresas uma taxa de assinatura de poucos dólares por mês, por 
pessoa. "Estamos ansiosos para usar uma coisa como essa", diz Brandeau, que está prestes a 
fechar um acordo com o Google.   
 
Por enquanto, a Microsoft tem pouco a temer. Muitas das grandes corporações são cautelosas 
com a possibilidade de ter um sistema de e-mail administrado fora de suas paredes, onde elas 
não podem ter certeza quanto à segurança contra hackers e espiões. E mesmo o Google 
reconhece que seus serviços não possuem todos os floreios dos produtos da Microsoft, como 
um sistema centralizado de cópias de segurança de e-mail, que ajudam as empresas a se 
enquadrarem nas normas regulatórias.   
 
"Não estamos querendo chegar a um 'nós contra eles'", jura Dave Girouard, vice-presidente de 
empreendimentos do Google. "Estamos dando escolha às pessoas." Mesmo assim, a própria 
existência de seu grupo de 300 pessoas - mais o objetivo declarado da Microsoft de estender 
seu pacote de produtos Office para a internet - sugere que antes disso essas duas gigantes 
estarão brigando por muitos dos mesmos clientes.   
 
O jogo do Google é claramente diferente do da Microsoft. Sua investida representa uma nova 
era na computação corporativa: o software fornecido como serviço da internet, o que o torna 
acessível sempre que houver um browser à mão. Desta vez, os consumidores lideram o 
caminho, à medida que se voltam aos montes para os aplicativos baseados na web, como e-
mail, bate-papo e serviços telefônicos como o Skype, do eBay. "Os funcionários poderão 
perguntar 'por que não posso ter os serviços que tenho em casa?'", diz Kyle McNabb, analista 
da empresa de pesquisa Forrester Research.   
 
Com os softwares empresariais tradicionais ficando mais complexos e caros de manter, os 
serviços de internet ganham mais capacidade e confiabilidade. "Pela primeira vez, aplicativos 
voltados ao consumidor são bons o suficiente para ser usados pelas empresas", diz Douglas 
Merrill, vice-presidente de engenharia do Google.   
 
Embora ainda esteja em fase de teste, centenas de milhares de usuários de milhares de 
organizações já estão usando o Google Apps. Isso inclui umas poucas grandes organizações. A 
Arizona State University pretende transferir este mês a maior parte de seus 65 mil alunos para 
o Gmail, Google Calendar e uma "página inicial" personalizada.   
 
Mas os softwares empresariais, mesmo que fornecidos on-line, são um negócio inteiramente 
diferente da busca na web. Acostumadas aos aplicativos cheios de funções de fornecedores 



como Microsoft e IBM, as empresas são mais exigentes que os consumidores comuns. O 
Google percebeu isso em outubro, quando transferiu a maior parte de seus próprios 
funcionários, que usavam o Outlook da Microsoft e o programa de calendários da Oracle, para 
o Gmail e o Google Calendar.   
 
Algumas características dos velhos sistemas consideradas essenciais não estavam disponíveis 
no novo sistema. Os funcionários reagiram com mais de mil pedidos de novas funções nas 
primeiras duas semanas depois da mudança.   
 
Companhias mais tradicionais darão mais trabalho para ser dobradas. "O Google Apps poderá 
encontrar resistência na Exxon ou no Bank of America", diz Peter Rip, sócio-geral da Crosslink 
Capital e investidor em empresas de software empresariais da internet.   
 
Além disso, os concorrentes não estão parados, principalmente a Microsoft. Recentemente, a 
empresa lançou o Office Live, que oferece e-mail baseado na internet, calendário e outros 
serviços em pacotes que vão de custo zero a US$ 39,95 por mês. Cerca de 250 mil pequenas 
empresas usam o produto, em comparação com as dezenas de milhares que utilizam o Google 
Apps, segundo estimativas do Google. Chris Capossela, vice-presidente de marketing do 
Office, diz que a Microsoft tem anos de experiência com as empresas, ao contrário do Google e 
outros serviços voltados ao consumidor.   
 
Dezenas de empresas iniciantes, algumas das quais o Google já comprou, também entraram 
no mercado nascente de software on-line. A Zimbra Inc. possui mais de 6 milhões de caixas de 
e-mail de 1,3 mil clientes pagantes. Mas mesmo essas empresas reconhecem que a entrada do 
Google muda o jogo. "Eles têm a inteligência, as armas e o dinheiro para fazer a coisa dar 
certo", diz Satish Dharmaraj, executivo-chefe da Zimbra.   
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