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As perspectivas para o varejo podem ser imprevisíveis, mas a Gothic Cabinet Craft, uma rede 
especializada em móveis com 40 lojas em Nova York e Nova Jersey, tem uma variável sob 
rígido controle: os investimentos em tecnologia. A empresa acaba de instalar um novo sistema 
de computadores equipado com o Google Apps. Trata-se de uma coleção de software que 
inclui e-mail e processador de texto e roda em um centro de dados do Google, em vez de nos 
equipamentos da Gothic. O custo: apenas US$ 32 mil pelos novos PCs e zero pelo Google 
Apps. A alternativa era gastar mais de US$ 100 mil em computadores e nos programas da 
Microsoft. "Não poderíamos fazer nada se o serviço do Google não estivesse disponível", diz 
Aristidis Zaharopoulos, vice-presidente da companhia.   
 
A rede varejista está entre as mais de 1 milhão de companhias que usam o Google Apps. 
Grandes empresas também aderiram, incluindo a Genentech, com 17 mil funcionários. Muitos 
clientes não têm gasto algum, enquanto outros pagam US$ 50 por usuário para ter funções 
avançadas.   
 
Com os Estados Unidos entrando no que parece ser uma recessão grave, uma grande 
mudança está ocorrendo na maneira como as empresas avaliam os produtos de tecnologia. 
Elas estão sendo muito pressionadas a cortar custos. Segundo uma previsão que acaba de ser 
revista pela consultoria IDC, o crescimento dos investimentos em tecnologia nos EUA será de 
0,9% em 2009, contra uma previsão anterior de um crescimento de 4,9%. Mas em vez de 
cortar os orçamentos, muitas empresas estão mudando para um punhado de novas 
tecnologias que permitem a elas economizarem dinheiro.   
 
Essas tecnologias já existiam na recessão anterior, mas eram imaturas. Agora, elas estão 
estabelecidas e a retração provavelmente vai acelerar sua adoção. Em destaque a chamada 
"cloud computing" ou computação em nuvem, uma geração de programas fornecidos via 
internet como o Google Apps; o software de virtualização, que permite às empresas rodarem 
múltiplos aplicativos em um único servidor; e os software de fonte aberta, criado em 
colaboração por múltiplas companhias e que normalmente sai mais barato que o tipo 
tradicional. "Todas essas são ferramentas que a administração pode usar para suportar uma 
crise", afirma Michael Hickey, presidente da Business Insight Division da companhia de 
tecnologia Pitney Bowes, que acaba de comprar um software da fornecedora Salesforce.com.   
 
Muitas grandes empresas estão recorrendo a essas tecnologias com enormes vantagens. A 
Walt Disney, por exemplo, usa o sistema operacional de código aberto Linux em seus filmes 
animados.   
 
Essa mudança estratégica poderá alterar a paisagem competitiva no mundo da tecnologia. 
Entre as empresas vulneráveis estão líderes do setor como a Microsoft e a SAP, da Alemanha, 
uma fabricante de software de gestão para empresas. Os potenciais ganhadores incluem o 
Google, a Salesforce.com e a VMware, a principal fabricante de software de virtualização.   
 
"A Microsoft provavelmente gostaria que o mundo parasse de girar. Ela está respondendo, mas 
o Google está abrindo o caminho com uma tecnologia que é mais barata e mais ágil", diz 
George F. Colony, presidente da consultoria Forrester Research.   
 
A Microsoft e a SAP insistem que não estão ameaçadas. A primeira diz que está mudando 
rapidamente para os aplicativos on-line, adiantando-se à VMware no mercado da virtualização, 
e até mesmo usando alguns programas de código aberto. "Vamos ganhar participação de 
mercado rapidamente", prevê Bill Hilf, gerente-geral de marketing para os servidores 
Windows. A SAP afirma que em momentos de incerteza a maioria das empresas fica com os 
fornecedores que já conhece. "Se você não é um parceiro estratégico, que Deus o ajude", 
afirma William R. McDermott, diretor global de vendas e serviços da SAP.   
 
Nenhuma das duas companhias pode se dar ao luxo de ser complacente. Mais de uma dezena 
de diretores de tecnologia entrevistados recentemente pela "BusinessWeek" disseram que 



estão fazendo mudanças em suas estratégias de aquisição de tecnologias ou pensando em 
fazer mudanças. Os fornecedores que não se ajustarem terão muitos problemas quando a 
economia finalmente se recuperar.   
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