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A Microsoft vai anunciar, hoje os primeiros frutos de um novo projeto cujo objetivo é acelerar 
o ritmo de inovação em seu grupo de serviços on-line, enquanto tenta diminuir a defasagem 
em relação ao Google. 
 
O esforço é uma ideia de Gary Flake, um ex-diretor de pesquisas do Yahoo que teve uma 
participação-chave na melhoria da Microsoft em criar novos serviços, uma tarefa que ganhou 
um significado maior depois da tentativa fracassada de comprar o Yahoo. 
 
Apesar de investir mais de US$ 8 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento e de ser 
dona de um dos maiores laboratórios de pesquisas do setor de tecnologia, a Microsoft tem a 
reputação de criar serviços do tipo "eu também", que podem ser tecnicamente muito 
competentes, mas raramente inovam em termos de experiência para os usuários. 
 
Flake disse que o grupo de 150 pessoas que ele lidera, o Live Labs, foi estabelecido para 
superar essa deficiência, eliminando a defasagem entre os laboratórios de pesquisa da 
companhia, que normalmente adotam uma visão de 10 a 15 anos para novas tecnologias, e os 
poderosos grupos de produtos da empresa. 
 
O Live Labs também está experimentando idéias que rompam a maneira tradicional de fazer 
negócios da Microsoft, acrescenta Flake. No passado, a companhia "pode ter passado muito 
tempo buscando modelos de negócios existentes", em vez de experimentar novas abordagens, 
diz o executivo. 
 
A contratação de Flake, três anos atrás, foi uma das primeiras medidas tomadas por Ray 
Ozzie, que desde então assumiu de Bill Gates o cargo de principal arquiteto de softwares da 
Microsoft. O novo serviço, chamado Photosynth, será lançado em uma versão completa para o 
consumidor, em vez das usuais versões de teste, mais limitadas, que a maioria das empresas 
da internet usa para experimentar novos serviços. 
 
Os usuários do Photosynth poderão criar colagens on-line em três dimensões de suas 
fotografias digitais, usando uma tecnologia de reconhecimento de imagens de alto 
desempenho, que combina fotografias parecidas. A tecnologia, desenvolvida em conjunto com 
a Universidade de Washington e a Microsoft, identifica padrões nas fotografias e então casa 
esses padrões com fotos relacionadas para produzir montagens sobrepostas. 
 
Em uma das primeiras demonstrações do site da Photosynth, a Microsoft pretende realizar 
uma montagem de 436 fotografias do monumento Stonehenge, no Reino Unido, tiradas por 
fotógrafos da revista "National Geographic". A montagem permitirá aos usuários movimentar-
se como se estivessem andando em volta do monumento Para a Microsoft, o serviço é mais 
que uma tentativa de despertar a atenção dos consumidores e melhorar sua reputação como 
criadora de serviços on-line inovadores. A idéia  poderá abrir um novo mercado on-line, 
permitindo aos usuários, por exemplo, navegar por lojas virtuais antes da realização de 
qualquer compra, afirma Flake. 
 
A decisão de lançar uma tecnologia primeiro na forma de um serviço gratuito ao consumidor 
representa uma espécie de rompimento com o passado da Microsoft. A companhia sempre 
usou as tecnologias para criar, inicialmente, serviços para grandes usuários empresariais. 
Desta vez, ao torná-la mais acessível, a empresa espera ampliar rapidamente seu alcance, em 
vez de limitar a tecnologia a uma aplicação comercial, diz Flake. 
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