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A Microsoft está com uma fila de clientes, como a Boeing e a France Télécom, interessados em 
um novo software que realiza chamadas e videoconferência pela internet, num esforço que 
poderá acrescentar US$ 1 bilhão às suas vendas anuais. 
 
O programa, chamado Lync, foi apresentado ontem em um evento e começa a ser vendido em 
1º de dezembro. Ele poderá gerar vendas parecidas com a linha de negócios SharePoint da 
Microsoft, que chega a US$ 1,3 bilhão por ano, segundo disse na terça-feira Kurt DelBene, 
presidente da divisão Office da Microsoft. 
 
A unidade DelBene melhorou o software de chamadas telefônicas e conferências pela internet, 
para abocanhar uma participação maior do mercado de produtos que ajudam empresas a 
substituir as redes tradicionais de telefonia por sistemas de comunicações pela internet, que 
movimenta US$ 50 bilhões por ano. O novo software é uma tentativa de aproveitar a 
experiência que a Microsoft tem em computadores pessoais, no reino das redes de 
comunicação no trabalho dominado pela Cisco Systems.  
 
"A Microsoft tinha uma oferta de produtos muito forte em todas as áreas, exceto em 
telecomunicações", diz Bern Elliot, analista da consultoria Gartner , de Stamford, Connecticut. 
"Agora, se você quiser, poderá se livrar dos telefones que tem." 
 
Será preciso esperar até a metade do ano que vem para se saber se o Lync será um 
concorrente sério, disse Elliott. O Lync é a terceira edição do software da Microsoft para as 
chamadas telefônicas e conferências pela internet, lançado em 2003. 
 
A ideia é colocar mensagens pela internet, chamadas por vídeo e chamadas telefônicas na 
mesma plataforma - conceito conhecido como comunicação unificada - e facilitar seu acesso às 
pessoas onde elas estiverem. 
 
Por exemplo, se você ligar para a sala de um colega de trabalho mas ele estiver viajando, o 
Lync tentará encontrar essa pessoa em seu quarto de hotel em Kuala Lumpur, diz DelBene. Os 
usuários do Microsoft Office poderão, com um clique no botão direito do mouse, chegar a uma 
relação de nomes para e fazer ligações. Se eles precisarem que uma terceira pessoa entre na 
conversa, poderão arrastar e soltar esse nome com o mouse, para iniciar uma conferência 
telefônica. 
 
A Royal Dutch Shell vem usando as versões anteriores do programa e pretende partir para a 
nova como parte de seus esforços para sair dos sistemas tradicionais de telefonia, afirma 
DelBene. Outros clientes do Lync incluem a Estee Lauder Cos., Nikon e Marquette University. 
 
A Hewlett-Packard (HP), cujas operações de serviços ajudam os clientes a instalar o Lync, tem 
pedidos para implantação do Lync para mais de 300 mil funcionários das maiores empresas do 
mundo, segundo a Microsoft. 
 
Quando a Microsoft tenta conseguir clientes, ela sempre se prepara para uma briga com Cisco, 
IBM e Avaya, diz Gurdeep Singh Pall, vice-presidente da Microsoft. 
 
Os negócios de comunicações unificadas da Cisco têm como clientes a polícia de Abu Dhabi e o 
Ministério dos Transportes da Bulgária. No mês passado, a empresa vendeu seu trigésimo 
milionésimo telefone de internet para o grupo HSBC Holdings. 
 
DelBene afirma não estar preocupado com a concorrência: A Cisco formou sua tecnologia 
comprando outras empresas, o que segundo Elliot, da Gartner, poderá dar uma vantagem à 
Microsoft. "A Cisco tem todas as peças - mas não tem uma integração tão forte entre todas 
elas", afirma ele. 
 



A Skype Technologies lidera o mercado de telefonia pela internet para o consumidor, mas não 
é um concorrente tão grande na arena corporativa. A Skype carece dos tipos de ferramentas 
que muitas companhias precisam para fins de segurança e auditoria, diz Pall. 
 
A Microsoft substituiu seus telefones e serviços de conferências por sua própria tecnologia, o 
que resultou em economias anuais de US$ 215 milhões nos Estados Unidos, segundo DelBene. 
Por enquanto, muitos clientes estão usando o software com telefones tradicionais. Em algum 
ponto, eles vão acabar deixando de lado o velho sistema, acredita ele. 
 
Além de se associar ao software Office, o programa pode ser embutido em outros aplicativos 
de uma empresa. Por exemplo, a Schlumberger, maior empreiteira do mundo no setor de 
serviços em campo na área de petróleo, integrou o software aos seus programas de 
monitoramento de equipamentos de perfuração. Isso permite à companhia direcionar 
rapidamente pessoal para resolver problemas nesses equipamentos, diz Pall. 
 
O software é resultado de mais de sete anos de trabalho, que começou com um grupo formado 
por Bill Gates, hoje presidente do conselho de administração da Microsoft. A equipe incluía Pall 
e o ex-assistente técnico de Gates, Anoop Gupta, que comandou o negócio antes de Pall. 
 
Gates estava interessado porque sentia que a indústria das telecomunicações estava presa na 
Idade das Trevas, em vez de ser transformada pelos PCs e pela internet, diz Pall. A Microsoft 
chegou perto de comprar uma grande empresa de telecomunicações para iniciar seus esforços, 
afirma ele. 
 
A companhia descartou esse plano em 2005, para se concentrar na criação de seu próprio 
software, segundo Pall. Ele não quis revelar o nome da empresa que a Microsoft quase 
comprou. "Começamos a construir essa plataforma há seis anos. É preciso muito tempo para 
fazer direito." 
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