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Após anos de hesitação, a Microsoft finalmente está pronta para dar um grande salto para o 
mundo da computação baseada na internet. Esta, pelo menos, tem sido a mensagem durante 
a maior parte deste ano, procedente de executivos graduados, como o executivo-chefe Steve 
Ballmer. Os segredos deverão ser desvendados numa conferência que a empresa está 
organizando para analistas de software em Los Angeles e que começará na segunda-feira. 
 
Dependendo do que tiver na manga, a iniciativa da Microsoft poderá estimular a empresa a 
adorar uma nova abordagem para a computação baseada na internet, que se transformou no 
assunto de todo o mundo da tecnologia. 
 
Conhecido como "cloud computing" ou computação nas nuvens, ela envolve uma maior 
centralização de poder de processamento e de armazenagem de informação em grandes redes 
de centros de dados. Em vez de depender do poder de computação dos servidores 
empresariais ou de computadores de mesa, os programas e serviços criados nesta nova 
"nuvem" são enviados pela internet e geralmente acessados através de um simples navegador 
de internet. 
 
Se a Microsoft não conseguir traçar um plano convincente que explique como a empresa 
deverá se adaptar a este novo mundo, porém, ela contribuirá para um temor que importuna 
investidores e clientes. É o receio de a companhia está ficando para trás na maior transição 
que já atingiu a tecnologia de informação em anos e que poderá escancarar ainda mais a porta 
para suas rivais. 
 
"O mercado deverá buscar algo grande", disse Frank Gens, um analista do setor de tecnologia 
da consultoria DC. "Se eles não fizerem isso aos poucos, se eles aparecerem com uma 
implantação apática da 'nuvem', isso abrirá o caminho para a IBM ou para a Amazon e o 
Google". 
 
Ballmer prometeu recentemente que na próxima semana apresentará um "sistema operacional 
que roda na internet" que ele apelidou de "Windows Cloud". A mensagem clara é que, depois 
de ter dominado a era da computação pelos computadores pessoais, a Microsoft acredita que 
agora está pronta para entrar numa nova arena. 
 
A tentativa da Microsoft de reposicionar seu principal software reflete uma mudança mais 
ampla, que está obrigando todas as grandes empresas de tecnologia a repensar as suas 
abordagens. "Mudanças de plataforma como esta acontecem a cada 15 ou 20 anos", disse 
Sean Poulley, vice-presidente de serviços para a unidade de software da IBM. 
 
Executivos do setor de tecnologia discutem se esta tendência seria realmente nova e a 
velocidade com que ela se firmará, mas geralmente concordam sobre sua importância. No 
mundo do consumidor, serviços de internet apoiados por anúncios, como os oferecidos pelo 
Google, já conquistaram um grande público de seguidores. 
 
Os departamentos de tecnologia da informação (TI) das empresas, que respondem pela maior 
fatia do setor de tecnologia, começaram a avançar na direção de uma abordagem semelhante. 
Aproximadamente 4% dos orçamentos de TI são gastos atualmente nos setores de aplicativos, 
software de infra-estrutura, servidores e tecnologias de armazenamento que apóiam a 
computação de nuvem, de acordo com o IDC. Até 2012, porém, os gastos com esta nova 
abordagem em relação à tecnologia serão responsáveis por um quarto do crescimento anual 
em gastos com tecnologia. 
 
Grande parte da atenção em torno da computação por nuvem até agora tem se concentrado 
em serviços, como o de processamento de texto on-line do Google. 
 
O anúncio da Microsoft na próxima semana, porém, voltará a desviar o enfoque para a 
essência da tecnologia por trás desta transição: a infra-estrutura dos centros de dados que a 



apóiam, e o sistema operacional que apóia os serviços on-line, muito parecido com o sistema 
operacional atual do Windows PC, que apóia aplicativos que rodam num micro. "Por muitos 
anos haverá bastante concorrência e confusão", disse Nick Carr, autor de "The Big Switch" (A 
grande transição), um livro recente sobre a transição que se aproxima. "Com o passar do 
tempo, acredito que ela se reduzirá a um pequeno número de plataformas". 
 
Grandes fornecedores de TI, como a LBM, por um lado, e empresas de internet como Amazon 
e Google já mergulharam os seus dedos nessa água. Na condição de empresa destacada de 
"plataformas" do setor de tecnologia, a prometida iniciativa da Microsoft atraiu considerável 
expectativa. A maior questão que tem pairado sobre a Microsoft, à qual o evento da próxima 
semana poderá oferecer uma resposta: até que ponto e em qual ritmo, a empresa se moverá 
num momento em que reorienta o seu negócio em torno da web? 
 
Esta decisão é, em grande parte, econômica. O atual negócio altamente lucrativo da Microsoft 
depende das vendas de microcomputadores e de programas servidores, principalmente a 
clientes corporativos. Se esses clientes se afastarem desta abordagem de computação e 
preferirem comprar serviços prestados por meio da computação nas nuvens, geralmente a 
taxas de assinatura mensais baixas baseadas no volume que usarem, isso poderá minar o 
núcleo do modelo de negócios da empresa, disse Gens. Para compensar, a Microsoft precisará 
se apressar em criar novos mercados para serviços baseados no modelo de computação nas 
nuvens. 
 
A Microsoft divulgou ontem alta de 2% no lucro trimestral. A empresa teve um lucro líquido de 
US$ 4,37 bilhões no primeiro trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro, comparado ao 
lucro de US$ 4,29 bilhões no mesmo período do ano anterior. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


