
OS VENTOS DA MUDANÇA
sopram no mundo da TI. A Microsoft

anunciou seus princípios de interopera-

bilidade e a abertura de protocolos de co-

municação e APIs (Application Program-

ming Interface) dos produtos Windows

Vista (incluindo o. NET Framework), Win-

dows Server 2008, SQL Server 2008,

Office 2007, Exchange Server 2007,

o Office SharePoint Server 2007 e de

suas versões futuras. "E uma mudança

significativa na estratégia da Microsoft",

afirmou Steve Ballmer, CEO da Micro-

soft, em teleconferência com jornalistas

em 21 de fevereiro.

De fato, a gigante sempre foi conhe-

cida pela dedicação a seus formatos pro-

prietários e pelo "embrace, extend and

extinguish" (EEE ou abrace, expanda e

extinga - prática de adotar padrões, adi-

cionar capacidades proprietárias e depois

usá-las para prejudicar concorrentes).

Em um primeiro momento, mais de

30 mil páginas de documentação que,

nas palavras de Ballmer, "levaram anos

e milhões de dólares para serem desen-

volvidas" e eram disponibilizados por

meio de acordos de sigilo, poderão ser

acessados gratuitamente no site Micro-

soft Interoperability. Mas outros passos

serão dados, afirmou Brad Smith, vice-

presidente sênior e conselheiro geral

para assuntos corporativos e legais.

Componentes que tenham patentes po-

derão ser utilizados por meio do paga-

mento de licenças com termos "razoá-

veis e não-discriminatórios."

Além disso, novos métodos de portabi-

lidade de informação serão desenvolvidos

e incentivados para permitir que informa-

ções criadas em plataformas Microsoft

sejam lidas e compartilhadas com outros

programas. "Esse é um retorno que tive-

mos de nossos clientes, que têm ambien-

tes de data center heterogêneos", refor-

ça Bob Muglia, vice-presidente sênior da

área de servidores e ferramentas.

A Microsoft se comprometeu a au-

mentar a comunicação com os desen-

volvedores de suas plataformas e de

código aberto, competidores e clientes,

para ouvir o que eles precisam para en-

frentar os desafios da interoperabilidade.

Mais do que uma iniciativa de bom co-

ração, a movimentação é uma forma de

se adequar à condenação da Comissão

Européia de setembro do ano passado
e evitar novas investigações por práticas

anticompetitivas. Ao se comprometer a

cooperar com concorrentes, a compa-

nhia pode também facilitar o caminho

para a aprovação por órgãos regulado-

res da possível compra do Yahoo!,

No entanto, a decisão não foi muito

bem-aceita pelos concorrentes da Micro-

soft. "Os efeitos só serão sentidos na prá-

tica", afirmou um grupo concorrente da

Microsoft. Já a Comissão Européia para

Interoperabilidade de Sistemas (Europe-

an Comitee For Interoperable Systems),

que tem entre seus membros empresas

como Sun, Adobe, IBM, Oracle e Red

Hat, afirmou que "o mundo precisa de mu-

danças permanentes no comportamento

da Microsoft e não de outro anúncio".

O ECIS tem acusado a Microsoft de

deliberadamente cobrar mais caro ou

não fornecer protocolos necessários

para que os produtos de seus membros

funcionem com o Windows ou outros

programas da Microsoft. IWB
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