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Quando a Microsoft Corp. lançar a nova versão do Office, no ano que vem, terá de fazer de 
tudo para convencer as empresas a atualizar o popular pacote de programas de produtividade 
desta vez, para ter acesso aos novos recursos que conectam o software à internet de maneira 
mais aprofundada. 
 
Mas o Office 2010 enfrenta um clima hostil. A economia enfraquecida tem motivado várias 
empresas a pensar duas vezes antes de efetuar grandes compras de software. Um grande rival 
da Microsoft, o Google Inc., também tem pressionado as empresas a usar seu pacote de 
aplicativos gratuitos que rodam em navegadores da internet. 
 
Outro desafio são os vários programas baratos que fornecem desde já às versões antigas do 
pacote alguns dos recursos mais esperados para o novo Office. Alguns recursos, por exemplo, 
facilitam colaborar com outras pessoas num documento do Word ou acessar informações em 
redes sociais como Facebook a partir do próprio Outlook, o programa de email e de agenda da 
Microsoft. 
 
Os programas de atualização do Office são um desafio de longa data a um segmento da 
Microsoft que é o maior motor de crescimento dos lucros da empresa. A divisão que inclui o 
Office respondeu por mais de 60% do lucro operacional de US$ 4,48 bilhões no trimestre 
encerrado em 30 de setembro. 
 
Várias das empresas por trás desses programas são dirigidas por ex-funcionários da Microsoft. 
Por exemplo, a Gist Inc., firma de Seattle cujo software conecta o Outlook e outros programas 
de email a sites de relacionamento social, é chefiada por T.A. McCann, um ex-gerente da 
Microsoft, e financiada por Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft. 
 
McCann não acha que os novos recursos do Office 2010 interessarão o suficiente às empresas 
para motivá-las a enfrentar a dor de cabeça de atualizá-lo. "Os fundamentos dos aplicativos 
não mudaram muito", diz ele. 
 
Os executivos da Microsoft admitem que a maior concorrência para uma nova versão do Office 
- um pacote onipresente de programas centrado no Word, no Excel, no PowerPoint e no 
Outlook - sempre são as versões mais antigas do próprio Office. 
 
A cada três anos, quando uma nova versão do Office é lançada, a Microsoft tem que convencer 
os clientes de que o software para produzir apresentações, tabelas e documentos de texto vale 
as várias centenas de dólares que custa para atualizar a licença dos usuários e treiná-los. 
 
A firma de pesquisa de mercado Gartner Inc. calcula que o total de usuários do Office antigo 
que atualizaram o programa para a versão 2003 atingiu no máximo 60%, enquanto que a 
própria Microsoft prevê que o total de clientes que passará à versão 2007 chegará no máximo 
a 50% ou 55% em 2011. Para um volume significativo de usuários, as versões mais antigas do 
Office são simplesmente boas o suficiente. 
 
As empresas querem resolver seus problemas "sem os custos de treinamento e investimento 
na atualização de toda sua base de usuários", diz Shan Sinha, um ex-gerente da Microsoft que 
é agora diretor-presidente da DocVerse Inc., uma empresa novata de São Francisco que 
fabrica um programa auxiliar para o Office. 
 
O software da DocVerse, por exemplo, permite que as versões antigas do Office colaborem 
pela internet, editando um discurso num documento do Word ou modificando os gráficos numa 
apresentação de PowerPoint. O software também é projetado para eliminar a confusão que 
pode surgir com o antigo método de enviar por email anexos em Word para edição, ao 
registrar detalhadamente as várias versões de um arquivo. 
 



O Office 2010, que entra no mês que vem numa fase mais ampla de testes, contará com um 
recurso semelhante, chamado pela Microsoft de "co-autoria". 
 
O usuário do DocVerse Sukhi Singh, executivo da RealPage Inc., uma produtora de software 
de administração de imóveis, diz que não "está muito motivado" a atualizar para o Office 2010 
porque o DocVerse fornece os recursos de colaboração de que ele precisa. O DocVerse tem 
planos de assinatura para empresas que custam a partir de US$ 6 por mês. 
 
Chris Capossela, diretor sênior da Microsoft, diz que os programas que adicionam recursos ao 
Office não substituem o Office 2010, que terá várias melhorias novas. 
 
Por exemplo, a nova versão do PowerPoint terá capacidade para editar vídeos e mais efeitos 
para as transições entre os slides, enquanto o Outlook permitirá que as pessoas ignorem mais 
facilmente as irritantes correntes de email. 
 
"Eu sinto que temos em nossas mãos um produto campeão de vendas", diz Capossella. 
 
Há muito tempo que a Microsoft considera que os programas que adicionam recursos ao Office 
aumentam o apelo do produto, em vez de prejudicar as vendas das versões mais novas. Um 
dos programas mais populares desse segmento vem da Xobni Corp., que oferece um software 
que melhora a busca de emails no Outlook e também busca dados do Twitter, Facebook e de 
outros sites de relacionamento social, permitindo que o usuário veja fotos, atualizações e 
outras informações de seus contatos no Outlook. 
 
A Xobni afirma que seu software, gratuito na versão básica e vendido a US$ 29,95 na versão 
mais avançada, já foi baixado mais de 3 milhões de vezes. Ano passado, o presidente do 
conselho da Microsoft, Bill Gates, citou a Xobni numa apresentação da convenção técnica anual 
da empresa. 
 
Segundo uma pessoa a par da situação, a Microsoft chegou a negociar a aquisição da Xobni, 
mas o negócio foi por água abaixo. Capossella, da Microsoft, não quis comentar. 
 
Agora, um software da Xobni vai concorrer com o plano da Microsoft de integrar as redes de 
relacionamento social diretamente no Outlook 2010, segundo uma pessoa a par da questão. 
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