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Dentro da caixa

Num mundo em que tudo pode ser feito pela
web, a Microsoft insiste na venda de software
em caixinhas, como se o software básico
ainda fosse o componente mais importante
do ambiente computacional

também, uma característica
arraigada na empresa: a
Microsoft continua a
acreditar que software se
vende em caixinha.

Durante a coletiva de
imprensa que antecedeu o
lançamento mundial dos
produtos para o consumidor
final e pequenas empresas,
levantei essa questão para os
executivos da empresa. A
reação de Steven Sinofski,
vice-presidente sênior de
Windows e Windows Live
Engineering, não poderia ser
mais eloqüente: antes de
responder, saltou de sua cadeira e
apanhou a caixa do Windows
Vista que repousava sobre a

tribuna. A ligação entre a
Microsoft e suas caixinhas é
mesmo muito forte.

Esperava-se algo diferente. A
versão beta do Windows Vista
foi oferecida pela Microsoft em
seu site, com download via Bit
Torrent — que permite fazer
downloads de arquivos
indexados em websites. O
arquivo de mais de três
gigabytes levava alguns dias para
ser baixado. Mesmo assim, o
sistema operacional contou com
mais de cinco milhões de beta
testers. Mesmo no Brasil, onde
os serviços de internet por banda
larga ainda deixam a desejar,
houve um grande número de
downloads, e o País ficou entre
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os dez que mais baixaram a
versão de testes do software.
Eis, porém, que chegou o dia
do lançamento, e com ele a
decepção. Os novos aplicativos
estariam disponíveis no mercado
nos formatos de sempre: em
caixinhas, ou pré-instalados
em computadores novos, no
regime OEM (distribuição de
produtos de outros fabricantes
atrelados à sua marca). Uma
população on-line habituada
a armazenar na web suas
fotos, vídeos e e-mails, além de
planilhas e documentos, teria
mais uma vez de obter seu
software básico como se ainda
vivesse nos tempos do
lançamento do Windows 95,
quando a internet ainda era
brinquedo para alguns poucos
visionários. De lá para cá a rede
se tornou ubíqua e tudo mudou,
menos a Microsoft. Ou mudou,
como Sinofski faz questão de
esclarecer: "O Windows XP
vinha em CD, o Vista vem
em DVD".

Cintura dura
A nova realidade exige muito

mais do que uma mudança de
mídia. É claro que seria
complicado, além de absurdo,
tentar instalar o novo sistema
operacional utilizando milhares
dos velhos disquetes. É mera
questão de tamanho e
praticidade, porém. O mundo
on-line clama por mais jogo de
cintura por parte da Microsoft.
Seu software básico, afinal de

contas, está presente em
quase todos os computadores
do mundo. Sinofski garante que
a flexibilidade é uma característica
da Microsoft. "Vamos distribuir
nossos produtos no formato que
nossos clientes quiserem",
afirma. Boa notícia? Nem tanto.
As velhas caixinhas continuam a
ser o formato mais conveniente
para os consumidores. "Somos
flexíveis, e continuaremos a
mudar conforme o mercado e a
demanda dos consumidores", diz
o executivo, dando a seguir uma
mostra da relativa flexibilidade:
"Mas acreditamos que por
enquanto essa é a melhor forma
de comercializar os produtos".

Novas modelos
Não é que os novos

programas sejam desprovidos de
atrativos. Muito pelo contrário.
O Vista é o mais elegante dos
Windows e, segundo a Microsoft,
o mais seguro sistema
operacional já criado. O
superlativo pode ser questionado,
mas o novo sistema é um
monumento à atual preocupação
da companhia com a segurança.
O Microsoft Office 2007, cuja
versão para o consumidor final
também foi lançada, traz
recursos que tornam a suíte mais
inteligente e simples de usar.

O problema é que muitos
recursos da nova plataforma
podem ser encontrados em
forma de software open source,
ou melhor ainda, como serviço
pela internet. Por que utilizar a

galeria de fotos do Vista, por
exemplo, se o usuário pode
organizar suas fotos de graça na
web, utilizando um serviço como
o Flickr? Outra forma de
apresentar a mesma pergunta:
qual a importância relativa do
software básico e do pacote de
aplicativos numa era em que
qualquer aplicação pode
ser acessada por meio do
browser, gratuitamente ou
mediante assinatura?

Sinofski não se mostra muito
entusiasmado com esse novo
mundo de software como
serviço. Acredita muito mais no
senso de propriedade oferecido
pela aquisição do software em
caixinha. "Uma vez que você é
dono, você é dono", enfatiza,
ainda abraçado à caixa do
Windows Vista. Segundo ele, os
serviços on-line não precisam ser
alternativa ao software vendido
na forma tradicional, mas
aprimorar esse software. Ele cita
como exemplo os serviços
disponíveis para o novo-Office
- como o compartilhamento
on-line da agenda do Outlook
ou a ferramenta de blogging
disponível no Word e a série de
serviços "Live" (Office, Hotmail,
Messenger, XBox).

Questão de
equipamento

Uma crítica que já era
freqüente ainda na fase beta do
Windows Vista, e se intensifica
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com o lançamento da versão
final, é a exigência de recursos
avançados de hardware do novo
sistema operacional. A versão
Home Premium, por exemplo,
exige pelo menos um gigabyte
de memória RAM e placa de
vídeo com 128 Mb para rodar
satisfatoriamente. Para se ter
uma idéia, só agora PCs com
512 Mb de RAM (metade do
necessário) começam a se tornar
padrão no Brasil. A maior parte
dos equipamentos vendidos por
aqui ainda utiliza adaptadores
de vídeo integrados à placa mãe,
que compartilham parte da
memória do computador.

Sinofski não vê essa
realidade como obstáculo, mas
como oportunidade. "Uma das
coisas mais importantes que um
sistema operacional faz é trazer
novo hardware às pessoas", diz.
Na companhia desde 1989, ele
fala do assunto com autoridade.
Afinal, foi questionado no
passado quanto à necessidade

de uso do mouse e do monitor
colorido, itens indispensáveis
e banais hoje em dia.

O desafio da Microsoft,
segundo o executivo, é fazer
todo esse hardware novo ser
adotado em massa, mas
equilibrando essa adoção com
um conjunto de recursos
mínimos, para assim evitar
que o upgrade do sistema
torne-se impraticável.

Disponibilidade
Escolher uma versão do

novo sistema operacional não é
fácil. Excluindo-se as edições
corporativas, ainda sobram
Windows Vista Home Basic,
Home Premium, Business e
Ultimate. Cada uma das edições
pode ser encontrada em duas
versões: atualização, para PCs
que já tenham sistema
operacional instalado, e full,
para instalação a partir do zero.
O site da Microsoft traz
informações e tabelas

Steven Sinofski mostra o
apego da Microsoft pelo
software em caixinha

comparativas que ajudam a
facilitar a escolha. A faixa de
preços do Windows Vista vai de
299 reais até 989 reais
(Windows Vista Ultimate Full).
O Office vai de 399 reais até
1.599 reais. Todas estão
disponíveis em português
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 6, n. 72, p. 58-59, fev. 2007.




