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A Microsoft lançou o Vista, versão mais recente de seu sistema operacional Windows, na 
cidade de Nova York em janeiro de 2007, com grande alarde. Artistas pendurados de um 
prédio de sete andares desenrolaram uma faixa da Microsoft. Uma banda de rock retumbou 
em uma sala de espetáculos alugada na Times Square. Os executivos-chefes da Dell, Toshiba e 
Advanced Micro Devices (AMD) juntaram-se ao da Microsoft, Steve Ballmer, em um palco para 
celebrar o que ele chamou de "o maior lançamento na história do software".   
 
Agora, entretanto, alguns dos clientes empresariais de maior notoriedade optam por ignorar o 
Vista. O episódio mais recente incluiu a General Motors (GM). A montadora informou que 
poderá evitar o Vista, argumentando que testes preliminares revelaram muitos problemas e 
complicações, e esperar pela próxima versão do Windows, a ser lançada em 2010 ou 2011. 
"Estamos considerando contornar o Vista e ir direto para o Windows 7", diz Fred Killeen, chefe 
de sistemas e tecnologia na GM.   
 
Muitos dos pares de Killeen em outras companhias estão, da mesma forma, contrariados com 
o Vista. O sistema operacional exige computadores pessoais com microprocessadores 
poderosos e grande memória. Tem problemas de compatibilidade, o que significa que certos 
tipos de programa não rodam eficientemente com o sistema. Além disso, compradores de 
tecnologia nas empresas dizem que o Vista traz pouca funções novas que tenham valor para 
seus funcionários. "Não há valor comercial para nós em continuar a buscar esse ciclo de 
atualização", diz Robert Reeder, vice-presidente sênior e diretor de informações da Alaska 
Airlines, que planeja pular o Vista.   
 
Os problemas com o sistema chegam em um momento no qual a Microsoft encontra 
dificuldades para se expandir além de seus produtos principais de software. A gigantesca 
companhia apresentou proposta de compra de US$ 47 bilhões pelo Yahoo, como forma de 
ampliar sua escala na internet e melhorar as perspectivas de publicidade na rede mundial de 
computadores. O acordo, contudo, não foi adiante, depois que os dois lados não chegaram a 
um acordo sobre o valor. Analistas de Wall Street ainda mantêm olhos atentos sobre os 
produtos tradicionais da empresa e os clientes não compram o Vista no ritmo previsto. 
"Simplesmente, não está decolando", comenta Brent Thill, diretor de análise de software no 
Citigroup.   
 
A Microsoft nega que o Vista seja uma decepção. A companhia informa ter vendido 140 
milhões de cópias até 31 de março, o que deixa o Vista aproximadamente com a mesma 
porcentagem de computadores que o sistema operacional anterior, o XP. Mike Nash, vice-
presidente empresarial da Microsoft, diz que é comum algumas empresas usuárias, como a 
GM, saltarem lançamentos do Windows. Há compradores de sobra satisfeitos, afirma o 
executivo, como Bank of America, Cerner e Royal Dutch Shell.   
 
A Continental Airlines tem quatro milhões de computadores pessoais rodando o Vista e está 
particularmente satisfeita com as funções de economia, como a capacidade de deixar em 
espera as máquinas não utilizadas e reativá-las rapidamente quando necessário. "Estamos 
bastante seguros de que economizaremos uma boa soma de dinheiro", afirma Eric Craig, 
diretor-gerente de tecnologia da companhia aérea.   
 
Quanto aos consumidores, eles estão ficando entusiasmados com o Vista por sua segurança 
mais rígida e operação mais eficiente de programas badalados como o iTunes, da Apple, e o 
QuickBooks, da Intuit. "Estamos vendo uma transição impressionante para o Vista, 
particularmente na esfera do consumidor (pessoa física)", observa Nash.   
 
Mesmo enquanto o Vista avança entre alguns usuários, a Microsoft admite uma mudança-
chave em seus negócios de software. Mais pessoas estão usando programas na internet para 
tarefas como e-mail e processamento de texto, em vez de carregá-los em seus PCs. Como 
resultado, os usuários não precisam de computadores que tenham os programas mais 
recentes.   



 
A Alaska Airlines é um exemplo. Em breve, a companhia aérea poderá ter tantos de seus 
aplicativos rodando na internet que não precisará do Vista ou outros programas de grande 
potência. A empresa, com sede em Seattle, compra agora novos PCs da Dell que incluem o 
Vista, mas "rebaixa-os" para o XP, de forma a evitar confusão com o novo sistema 
operacional. "Não conseguimos nenhuma vantagem competitiva a partir do que rodamos no 
computador", diz Reeder.   
 
A pouca urgência em migrar para o Vista começa a aparecer nos resultados financeiros da 
Microsoft. Após dois trimestres de forte crescimento, a receita na unidade do Windows, a mais 
rentável da companhia, caiu 2%, para US$ 4,03 bilhões, no trimestre encerrado em 31 de 
março.   
 
A Microsoft, de certa forma, está resguardada da insatisfação com o Vista. Cerca de 80% da 
receita com o Windows vem de vendas a fabricantes de PCs, que não receberão novas cópias 
do XP após 30 de junho. Além disso, muitas empresas pagam pelos produtos da Microsoft por 
meio de tarifas de licenciamento em acordos de vários anos. Portanto, as receitas continuam 
entrando, não importa que versão do software o cliente decidir usar.   
 
Ainda assim, fazer com que o Vista seja adotado é importante por várias razões. Ajuda a 
persuadir os clientes empresariais a agregar o Windows em acordos de longo prazo com a 
Microsoft e leva as empresas a comprar outros produtos, como o mais recente Microsoft Office. 
No entanto, apenas 65% das cópias do Windows vendidas no terceiro trimestre foram do Vista, 
enquanto cerca de 35% foram do XP. A empresa informou a analistas que os números do Vista 
não chegaram aos 80% almejados por problemas com a pirataria na China, entre outros 
fatores. "Todos ainda estão coçando a cabeça, perguntando: 'há alguma outra coisa 
acontecendo?'", afirma Thill, do Citigroup.   
 
Na sede da Microsoft, há movimentação por todos os lados. Os projetistas trabalham na nova 
versão do Windows e Ballmer prometeu que não haverá uma lacuna de cinco anos entre os 
lançamentos, como ocorreu entre o XP e o Vista. Paralelamente, a Microsoft oferece mais de 
seus programas por meio da internet. Em 22 de abril, ela revelou o Live Mesh, que permite aos 
usuários criar uma versão on-line de seu computador para que possam acessar arquivos 
pessoais a partir de qualquer PC - e, em algum momento, a partir de seus telefones celulares e 
computadores Mac. "O Live Mesh representa o que a empresa tenta tornar-se", diz Rob 
Enderle, presidente da consultoria Enderle Group. "Minha esperança é que, com o Windows, 
vejamos muito mais da companhia que eles querem se tornar."   
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