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Sem teclado e sem mouse, a comunicação entre usuário e PC será por voz. Ao encerrar, 
anteontem, o principal evento de softwares empresariais da Microsoft, na cidade americana de 
San Diego, o executivo-chefe da companhia, Steve Ballmer, apresentou um conceito futurista 
de estação de trabalho, possível graças ao desenvolvimento de softwares e que provavelmente 
vai substituir o atual computador pessoal.  
 
A interface vista pelo usuário será altamente intuitiva, e acessórios como mouse e teclados 
não serão mais necessários. A interface do computador passa a ser uma tela em formato de 
mesa, em que diversas informações podem ser vistas ao mesmo tempo e documentos em 
papel são digitalizados em um scanner e depois facilmente gerenciáveis em sua versão 
eletrônica.  
 
Como não há teclados, a busca de informações, tanto nos dados armazenados como na 
internet, acontece por meio de comandos de voz.  
 
Como parte da estratégia de inserir o usuário em um mundo em que as empresas contem com 
colaboradores completamente inseridos na era da informação, a Microsoft anunciou a compra 
da TellMe, fabricante de software de reconhecimento de voz, que permite ao usuário de 
computador buscar nomes em sua lista de contato, comprar algo ou fazer buscas na internet. 
O valor da compra é estimado em US$ 800 milhões, segundo agências internacionais.  
 
Ballmer afirmou que a nova tecnologia chegará primeiro ao mundo do entretenimento para 
depois ser adotada pelas empresas. Durante o último ano, o co-fundador da maior do mundo 
em software Bill Gates vem apresentando em suas palestras como esse conceito é 
desenvolvido.  
 
Os esforços da Microsoft para sistemas utilizados nas empresas, tanto em questões futuristas 
como no novo sistema operacional Windows Vista e em seus aplicativos de negócios Dynamics, 
estão em seguir o conceito que chamam de "negócios de pessoas prontas" (people-ready 
business).  
 
Apesar de ser defendido pela gigante do software há mais de um ano, esse slogan ainda é 
pouco conhecido do mercado. Ele segue algumas tendências defendidas por Ballmer, como o 
avanço da tecnologia não significar a substituição de empregos por máquinas, mas a exigência 
das pessoas atuarem em funções voltadas ao conhecimento, até para aproveitar melhor os 
potenciais dos sistemas. "Não apenas em postos ligados à tecnologia vemos isso. Nos bancos 
os atendentes passaram a ser vendedores", afirma.  
 
Ballmer confirmou o lançamento no começo do segundo semestre do sistemas de 
relacionamento com clientes (CRM) em versão on-line. Será o primeiro aplicativo de negócios 
da Microsoft a adotar o modelo Live, estratégia recente que colocou a empresa no modelo de 
software como serviço, em que o usuário paga apenas pelo uso do sistema sem a necessidade 
de instalá-lo em sua máquina. A empresa havia apresentado nos últimos meses o Windows 
Live, versão do sistema operacional, Office Live, conjunto de software de escritório, e Xbox 
Live, de jogos on-line. Mas atuar da mesma forma em aplicativos de negócios parecia a 
fronteira final, apesar do sucesso nos Estados Unidos da Salesforce.com, que vende apenas 
pela web exatamente software de CRM.  
 
A Microsoft nasceu e passou décadas defendendo o modelo de software vendido como licença, 
em que se comercializa o direito de instalação e uso de aplicativos a cada usuário.  
Para os aplicativos de negócio, como o CRM, a expectativa é complementar o sistema 
tradicional, como comentou o gerente geral da unidade Microsoft Business Solutions no Brasil, 
Mauricio Prado Silva.  
 



Por exemplo, a empresa terá instalado o sistema para uma série de usuários, mas em períodos 
de pico de atividade durante o ano, poderá adquirir licenças do CRM Live para aprimorar 
campanhas de marketing. 
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