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Com a trilha sonora do clássico do cinema "Rocky", Steve Ballmer, executivo-chefe da 
Microsoft, subiu ao palco, na manhã de ontem, para uma palestra em que ressaltou a 
importância de uma área de tecnologia da informação (TI) dinâmica dentro de cada empresa. 
Ballmer falou sobre o tema em um evento organizado pela companhia em São Paulo, com a 
participação de mais de dois mil profissionais da área.   
 
De acordo com Ballmer, um setor de TI dinâmico teria como principal função investir em novas 
tecnologias com eficiência e a um custo razoável. Durante sua apresentação, o executivo 
enfatizou que esta proposta faz parte da estratégia da Microsoft. Segundo ele, o conceito deve 
ser racionalizado e pode ser baseado em quatro pilares: virtualização do servidor, 
interoperabilidade e segurança, modelo de software como serviço e a experiência do usuário a 
partir da interface.   
 
Dentre os quatro tópicos, dois foram mais abordados: a virtualização e o formato de software 
como serviço. Para Ballmer, o mundo ainda está engatinhando quando o assunto é tecnologia 
da virtualização : "menos de 5% dos servidores no mundo estão virtualizados", disse.   
 
O modelo de software como serviço também ganhou destaque durante a palestra. Steve 
Ballmer acredita que o conceito de "cloud computing", ou computação em nuvem 
compartilhamento de dados e ferramentas de tecnologia pela interligação dos sistemas é o 
futuro.   
 
Por outro lado, o executivo afirma que esse formato por si só não daria certo. Para ele, o 
desafio para a indústria será como construir um novo modelo computacional. Sua proposta 
combina softwares tradicionais com cloud computing. "Eu acredito em um mundo em que os 
softwares flutuem na internet, mas os programas dentro do servidor também são 
importantes." Mesmo assim, Ballmer diz que "essa migração não vai acontecer da noite para o 
dia, pois o desenvolvimento de novas tecnologias e plataformas é essencial para que isso 
ocorra".   
 
Enquanto um novo modelo computacional não é definido e o futuro não chega, a Microsoft 
aproveita para investir em outro tipo de iniciativa. Na tarde de ontem, a companhia anunciou 
uma parceria com o governo do Estado de São Paulo. O acordo, assinado pelo governador José 
Serra e pelo presidente da companhia no Brasil, Michel Levy, tem como objetivo ampliar a 
política de acesso à informática na rede pública estadual.   
 
Ballmer participou da oficialização do acordo que prevê a disponibilização gratuita de 5,5 
milhões de contas de e-mails para que o governo conecte estudantes e professores da rede 
estadual. Os endereços eletrônicos terão 5 gigabytes de capacidade e serão padronizados por 
medidas de segurança: aluno@acessaescola.sp.gov.br para estudantes e 
professor@professor.sp.gov.br.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


