
ominante na área de
desenvolvimento de sistemas
operacionais o aplicativos para
microcomputadores, a gigante

Microsoft estende cada vez mais sua
atuação para a área de telecomunicações.
Sua marca já está fortemente associada à
internet e dispositivos móveis, a diversas
plataformas e tecnologias que vão de
smartphones a IPTV, Web 2.0, hosting e
por aí afora. As palavras-chave na
empresa agora são varejo e o conceito de
"tudo integrado".

No comando desse novo cenário
tecnológico está o presidente da
companhia no Brasil, Michel Levy. Para
ele, nada mais natural do que lidar com
produtos para telecomunicação e,
principalmente, varejo. Levy está há
cerca de ano e meio na Microsoft, mas
desde a década de 80 trabalha com
tecnologia e telecom. Dirigiu empresas
como Promon Engenharia, BCP
(antecessora da Claro), Motorola e TIM.

Enquanto o mercado tenta digerir a
oferta hostil da empresa de Bill Gates
para aquisição do Yahoo, retirada há
alguns dias, Levy explica que o
movimento seria para acelerar a
estratégia de expansão da Microsoft. A
companhia registrou mundialmente
receita de US$ 14,45 bilhões no
trimestre encerrado em 31 de março
passado ante US$ 14,39 bilhões em igual
período de 2007. Levy explica a
TELETIME a estratégia da Microsoft
para o Brasil e indica alguns passos
rumo às telecomunicações.

TELETIME - Qual é o reflexo da fusão
entre Oi e Brasil Telecom para a
Microsoft?

LEVY - Qualquer movimento da indús-
tria em qualquer ponto da cadeia de valor
que fortaleça o mercado na questão do
desenvolvimento e crescimento é positivo
para a Microsoft e para todos os outros
players. Então, esse movimento de conso-
lidação era esperado e natural. Temos
uma atuação cada vez maior na área de
mobilidade, em telefonia móvel. Temos

também uma atuação importante em
IPTV - ainda não no Brasil, por causa da
regulamentação -, em infra-estrutura para
essas empresas, não como um fim, mas
um meio, na área de servidores, de infra-
estrutura de comunicação.

A Microsoft fornece diretamente
para as duas operadoras?

Sim, a maioria das operadoras são
nossas clientes. Oi e Brasil Telecom são
clientes e parceiras. O modelo de negócios
da Microsoft é muito alavancado em par-
cerias. Não atuamos diretamente no mer-
cado. As operadoras de telecom, além de
serem clientes, são parceiras importantes
na prestação de alguns serviços que com-
pomos em conjunto.

O caso da Microsoft é diferente dos
fornecedores de infra-estrutura, em
que algum deles pode ser eliminado
quando há fusão de clientes?

Ao contrário. Para nós o resultado é
positivo, porque aumenta a presença e o

potencial de mercado. H um círculo virtu-
oso para nós: cresce a oferta de banda
larga, o uso de microcomputadores, a
seleção do nosso software, o acesso aos
nossos portais, a utilização de mensagem
instantânea - isso para falar na ponta do
computador. Na área de mobilidade, cres-
ce o uso do serviço móvel, a penetração
dos smartphones, que transportam para
o device móvel a experiência do computa-
dor. Então, o aumento do mercado nos
favorece. O aumento de penetração de
banda larga e de telefonia móvel são fato-
res de crescimento para nós também.

No caso dos smartphones, a Microsoft
tinha acordo com Vivo, Claro e TIM com
versões anteriores ao Windows Mobile
6.1. Que tipo de acordo existe com as
operadoras? Já estão definidos os
modelos, além do Sony Ericsson Xpcria,
que terão o produto embarcado?

Na verdade, tem alguns componen-
tes. O primeiro é o fabricante do device.
O nosso software vem instalado no apa-
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relho do fabricante. Tem Motorola,
Samsung, HTC, Palm, LG e IIP, quase
todos pré-instalam nos smartphones. E
tem as operadoras que prestam os ser-
viços de dados. O terceiro componente
são as empresas que têm a plataforma
Exchange, que faz a conexão do
Windows Mobile, permitindo que os
usuários acessem a sua rede corporati-
va. Ou um modelo de hosting em que há
a possibilidade de pessoas físicas, peque-
nas empresas terem acesso aos seus
e-mails, através de uma prestação de
serviços, quando não tem escala para
fazer sua instalação. E temos acordo
com as operadoras para juntos desen-
volvermos esse mercado. Temos parce-
ria no varejo para vender os aparelhos;
no mercado corporativo, parcerias das
empresas que venderam a oferta de
mobilidade, para que vendam também
0 smartphone com o Windows Mobile c
serviços para fazer a conexão dos usuá-
rios com a rede corporativa.

Quanto esse segmento representa
para a Microsoft?

Hsse segmento ainda é pequeno em
faturamento dentro da Microsoft. No
segmento de mobilidade já é a segunda
maior base do mundo em termos de
software. Trabalhamos com 160 opera-
doras em 55 países que representam
1 bilhão de clientes usando a plataforma
Windows Mobile, Estudo do instituto de
pesquisa IDC informa que o Windows
Mobile terá um crescimento anual mun-
dial de aproximadamente 57%. Há
mundialmente mais de 18 mil aplicati-
vos comerciais baseados nele.

A Microsoft lançou o Silverlight (pla-
taforma de distribuição de mídia) para
atender broadcasters e produtores de
conteúdo. Quais as oportunidades que a
empresa vislumbra na área de produ-
ção para televisão e internet?

Esse é um produto cada vez mais
usado na construção de aplicações Web
2.0. Pennite experiências do usuário para
concorrer com o Hash. Muitas coisas
podem ser aplicadas para televisão, IPTV,
mas agora vou falar apenas para internet.
Algumas aplicações interessantes são
para fazer interação com o usuário. Por
exemplo, para simulação de rotas on-line,
real time, na compra de passagens áreas,
inclusive com tarifas e horários. Permite
aplicações interativas do usuário. Por
outro lado, permite aplicações para simu-

lar ambientes, ter acesso ao produto físi-
co, e troca informações com outros usuá-
rios, cria experiências interativas.

O sr. considera a interatividade atra-
tiva o suficiente para que seja a força
motriz que cative o consumidor médio
para a tecnologia IPTV?

Num primeiro momento, não.
Interatividade é um conceito novo, atra-
ente no conceito, mas ainda não na
prática. Acho que a maior atratividade
hoje seria o acesso a conteúdo específico
sob demanda, te "linkar" com seu repo-
sitório de arquivos e conteúdo digital,
que pode estar no computador, no
Windows Media Conter, no Xbox, que
pode virar um set-top box, como já é na
Inglaterra. Então, tem a vantagem de
trazer para o domínio do usuário essa
nova modalidade de informação e entre-
tenimento. Esse é o grande atrativo que

tes de TV paga já usam a plataforma
Microsoft. A AT&T, por exemplo, já pas-
sou de 400 mil assinantes com mais de
um set-top box com 520 canais disponí-
veis. É uma atuação significativa.

A British Telecom firmou acordo
com a Microsoft para integrar a funcio-
nalidade dos set-top boxes BT Vision
com o Xbox 360, para atrair novos seg-
mentos de clientes. Algum acordo nessa
linha está planejado para o Brasil?

A British Telecom adotou o console
Xbox como set-top box. Não temos planos
nem estratégia para fazer isto no Brasil.

Ainda está em vigência o acordo
com a Alcatel Lucent para IP1"V?

Sim, sem dúvida. Temos um acordo
mundial pelo qual eles são integradores
preferenciais e nós fornecedores prefe-
rencial da plataforma.

vejo fora a velocidade, a facilidade de
mudar de canal, poder usar aquela
mesma estação para navegar na inter-
net, se comunicar por vídeo, voz. A inte-
ratividade está no meio de tudo isso.

Aproveitando a experiência de
outros países onde a Microsoft está pre-
sente e já funciona a IPTV, o sr. acha
que a tecnologia pode ser determinante
para alterar o consumo de mídia, como
se acredita que acontecerá no Brasil
com o PVR (personal vídeo recorder)?

Eu acho que sim. A internet jã trans-
formou o mercado, o comportamento do
consumidor, do anunciante. A IPTV entra
para acelerar essa transformação. Fica
até difícil projetar as implicações que
podem advir disso.

Qual é a participação da Microsoft
em negócios que envolvem IPTV?

A empresa tem hoje cerca de 20 acor-
dos comerciais assinados no mundo,
dentre os quais a BellSouth AT&T (EUA),
Reliance Infocomm (índia), Swisscom
(Suíça), Maxcom (México), Singtel
(Cingapura), Deutsche Telekom (Dina-
marca) e British Telecom (Inglaterra).
Além disto, mais de l milhão de assinan-

Há algum tempo a Microsoft plane-
java estender a Web 2.0 para a telefonia
móvel. O que foi feito nesse sentido? Uni
palestrante da empresa, Pcter Knook,
disse num evento internacional recen-
temente que era favorável a uma plata-
forma aberta para o desenvolvimento
de aplicações para este fim na telefonia
celular. O que foi feito até agora?

Silverlight é, na verdade, unia plata-
forma aberta. Não é um produto para se
comprar, é gratuito. A idéia é ter o
Silverlight para o equipamento móvel.
Ele traria a experiência da Web 2.0 para
o device móvel.

Pode explicar como funcionaria essa
aplicação no dispositivo móvel?

Uma das definições da Web 2.0 é a
interatividade e a criação do conteúdo
por parte do usuário. Por exemplo, o
usuário "bloggar" pelo telefone e enri-
quecer isto com mídia, imagem, som,
interagir, não deixa de ser uma aplicação
de Web 2.0. Enriquecer a interface atra-
vés do Silverlight, quando estiver dispo-
nível no device móvel - por enquanto, há
um acordo mundial com a Nokia e, inclu-
sive, com agências de publicidade brasi-
leiras que estão usando o produto. A
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ferramenta ficará disponível para o usu-
ário ou o desenvolvedor de aplicação.
Por tudo isto e a qualidade de interação
de vídeo e imagem 6 que se permite
replicar a experiência da Web 2.0 no
device móvel ou em qualquer outro.

A Microsoft fez uma campanha na
televisão propondo o conceito "tudo
integrado". O que pretendia mostrar
ao usuário?

Na verdade, o objetivo é integrar o
computador de casa, do escritório, o
aparelho móvel, o Xbox, enfim, disposi-
tivos e sistemas para que o cliente possa
usar cada vez mais de uma forma trans-
parente. Por exemplo, se integrar o
Xbox com o computador através do
Windows Media Center, que vem embu-
tido no Windows Premium, ó possível
usar isto como um repositório de arqui-
vos digitais: pode gravar, assistir TV
on-line, ligar o equipamento de som ao
Xbox, acessar as músicas em casa atra-
vés do telefone, baixar uma música
através do Xbox.

Qual é a mensagem por trás
da proposta?

Queremos dizer que só a Microsoft
permite ter esse nível de integração de
plataformas. É um movimento que demo-
ra. Tem toda a questão cultural, precisa-
mos aumentar a experiência do consumi-
dor no varejo, que é um movimento que
começamos a fazer agora, propiciando
para o usuário final essa experiência no
ponto de venda, para que se beneficie da
possibilidade da integração.

O sr. considera de que tamanho esse
universo que poderá ter tudo integra-
do? Porque imagino qne seja uma
camada seletiva dos consumidores.

Você tem razão. Primeiro, porque
precisa ter poder aquisitivo para adqui-
rir um telefone celular etc. É um seg-
mento topo do mercado, como se tem
várias tecnologias que hoje são aces-
síveis também por determinadas cama-
das de alto poder aquisitivo. Mas o
preço dessas tecnologias vem caindo.
Há três anos você não diria que com-
praria um computador por R$ l mil.
Há algumas quedas de paradigma de
como a adoção da tecnologia virá rapi-
damente na medida em que os preços
caem e que a facilidade de uso aumen-
ta. Estamos caminhando a passos lar-
gos para prover essa facilidade de uso.

rés, pontos de venda. Recentemente,
fizemos um movimento importante no
sentido de reposicionar preços do Office,
e isto está gerando nova onda de merca-
do. Estamos vendendo hoje o Student/
Home Edition por R$ 199, que é um
patamar importante ante os R$ 379
anteriores. Compatibilizamos isto com a
queda do preços do hardware, o poder
aquisitivo e dar acesso à tecnologia a um
número maior de pessoas. O resultado
tem sido extremamente positivo nas últi-
mas semanas, desde a queda do preço.

Que avaliação o sr. faz desses quase
dois anos à frente da Microsoft e como
a experiência que levou da área de tele-
fonia o ajudou?

A experiência que acumulei em
outros mercados certamente foi muito
valiosa na Microsoft, embora eu tivesse
muito a aprender nesse mercado de tec-
nologia mais específica de software.
Acho que a experiência me trouxe uma
visão externa, talvez com o olhar do con-
sumidor, por ter passado boa parte da
minha carreira do lado do mercado de
consumo de tecnologia. Acho que isto vai

Esse hábito de consumo em outros
mercados já é representativo nos resul-
tados da Microsoft?

Sim, representa uma boa parte do
resultado da companhia. Refiro-me ao
mercado que consome hardware com a
nossa plataforma embarcada. Há alguns
anos, para montar uma rede wireless em
casa era complicado, precisava conhecer
muito de tecnologia. Hoje, basta comprar
um router, espetar no ADSL, ligar o com-
putador que já tem wireless, e é só sair
conectando. A mesma coisa é com os
novos equipamentos. Fica cada vez mais
fácil e acessível ao consumidor comum.
É um hábito de uso e conceito que aos
poucos vão sendo adotados.

O sr. enfatizou a atuação na área de
varejo. Como está o desempenho desse
canal no Brasil?

Nós atuamos através de parceiros no
varejo, grandes redes, pequeno varejo,
parceiros de OEM, que são os fabricantes
de computadores. Não temos lojas pró-
prias. Temos aliança forte com promoto-

ajudar a posicionar a companhia nesse
mercado, uma vez que o mercado de
consumo aqui está explodindo. A vivên-
cia que tive também com operações no
Brasil inteiro, nas atividades anteriores,
me ajudou a enxergar as oportunidades
de expansão geográfica, regional, e este
tem sido o foco de atuação aqui.

Quais são os seus planos na empresa
para os próximos anos?

Vemos a oportunidade de consolidar
uma participação, uma presença nacio-
nal mais importante nos principais mer-
cados, aproveitar as oportunidades de
crescimento do mercado de consumo e
consolidar a nossa participação como
um trusted advisor nas áreas de TI das
empresas grandos, pequenas ou médias.
Queremos atuar fortemente para levar a
tecnologia para o mundo empresarial,
para que possa se tornar mais eficiente
e competitivo. Estou otimista com as
possibilidades que o mercado oferece
para a Microsoft. A empresa tem cresci-
do muito nos últimos quatro anos.
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