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Entre Bill Gates
e Steve Jobs

Em maio de 2007, Bill Gates e Steve Jobs subiram juntos
ao palco da D Conference, promovida pelo jornal “The
Wall Street Journal”, no Vale do Silício. Gates havia
acabado de se aposentar como presidente da Microsoft

e Jobs, ainda com peso normal, se preparava para lançar o
iPhone. Foi um encontro memorável, nostálgico e cordial. Na
última semana, quando Jobs anunciou sua própria apo-
sentadoria, vários comentaristas no site do GLOBO vieram ao
espaço da coluna questionar se, naquela geração, o real gênio
não teria sido Gates. É uma pergunta fascinante.

E é, de certa forma, engraçado ainda ver essa pergunta
circulando. A rivalidade entre Gates e Jobs movimentou muita
discussão entre as décadas de 80 e 90 do século passado. Foi
há tanto tempo. Nesse mundo da tecnologia, rivalidades
movem os avanços e Jobs tem, sempre teve, uma per-

sonalidade competitiva. Mas, num tempo em
que as disputas que definirão o futuro ocor-
rem entre Apple e Google, Apple e Amazon,
Google e Facebook, é engraçado que aquela
disputa que mobilizou o Vale nos tempos de
antes da internet ainda mexa com o ima-
ginário. Quem foi mais importante entre Gates
e Jobs é história. Uma boa história.

Bill Gates e Steve Jobs têm talentos dis-
tintos. Em ambos os casos, o talento é o
motivo de seu sucesso e a explicação de seus
fracassos.

Gates, diferentemente de Jobs, era bom
programador. Mas não era um homem de software brilhante
como, por exemplo, o outro fundador da Apple, Steve Wozniak.
Tampouco Bill Gates é um visionário. Ele foi, isto sim, um
excepcional homem de negócios. Descrito assim parece pou-
co. Gates era bom de grandes negócios. O que ele percebeu
antes de todo mundo no fim dos anos 1970 é que, po-
tencialmente, o computador poderia ser uma máquina ge-
nérica. E que uma indústria aparentemente secundária po-
deria se sobressair. Gates inventou a indústria do software.

Não era óbvio. Empresas muito grandes e respeitáveis, caso
da IBM, entraram no jogo para vender hardware e tercerizaram
(para a Microsoft, claro) o software como se fosse algo menor.
Não à toa que, para Gates, o jogo era um de grandes negócios.
Ele não tinha em vista o consumidor pessoa física. Sua mira
estava nos clientes corporativos. Para empresas, compu-
tadores vendidos como commodity barateavam o custo na
quantidade. Dezenas, centenas de empresas fabricariam as
máquinas. E, em toda máquina, um pequeno percentual do
preço seria destinado à Microsoft. Licença de software.

Foi uma briga que Steve Jobs perdeu. Por-
que seu foco e seu talento estavam em outro
modelo. A Apple não produzia uma máquina
barata, não vendia software. Fazia o pacote
completo. Sua preocupação se voltava para o
conjunto, para o acabamento. O Macintosh,
de meados dos anos 1980, era muito superior
ao PC com DOS. Mas era também caro. E seus
atrativos seduziam gente, não gerentes de TI
com orçamento apertado por cumprir. A es-
cala fez os PCs baratos.

A história do computador pessoal poderia
ter sido diferente, mas a massa inicial de

compradores foram empresas, não indivíduos. O PC com DOS,
depois com Windows, era mais adequado aos critérios de
compra desta turma. O sucesso do modelo de Bill Gates, e o
fracasso do de Steve Jobs, nada tem a ver com a superioridade
tecnológica ou mesmo com quaisquer invenções que cada um
tivesse trazido à tona. Foram a história do sucesso e do
fracasso de dois modelos de negócio distintos.

Sim, hoje é diferente. A internet trouxe o computador para
dentro de casa e digitalizou a vida pessoal. Os grandes clientes
corporativos continuam lá, mas há um novo público de
consumidores. Jobs é o mesmo e seu foco continua sendo
produtos bem acabados de hardware e software. Só que, faz
uns dez, 15 anos, o digital virou produto de consumo. E os
fabricados pela Apple são particularmente atraentes.

Naquele encontro de 2007 (está no YouTube), os dois
estavam muito à vontade um com o outro. Ao público, Gates
contou que adoraria ter o bom gosto de Jobs. E Jobs falou com
respeito do sucesso de Gates no ramo do software. É uma boa
história, história passada.

Entre início da década
de 1980 e meados da
de 90, a rivalidade
entre Gates e Jobs

dominou a indústria

Jornais discutem a cobrança de conteúdo digital
Em congresso da ANJ, consenso é de adoção de novas estratégias, mas sem a pressa do modelo americano

Marcelle Ribeiro
marcelle@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. Executivos de
grandes jornais brasileiros es-
tão analisando uma forma para
cobrar pelo acesso à informa-
ção nos seus portais na inter-
net. Em congresso da Associa-
ção Nacional de Jornais (ANJ),
que começou ontem e se en-
cerra hoje, em São Paulo, di-
retores dos grupos que con-
trolam os jornais O GLOBO,
“Folha de S. Paulo”, “O Estado
de S. Paulo” e “Lance!” afir-
maram que é preciso pensar a
maneira de fazer essa cobrança
a curto prazo e decidir se é o
caso de seguir o exemplo de
jornais americanos como o
“The New York Times”, que já
cobram pelo acesso a seus con-
teúdos na internet.

Receitas da publicidade
não serão suficientes

Para o diretor-presidente do
Grupo Estado, Silvio Genesini, os
veículos devem parar de ofe-
recer conteúdo grátis na web.

— Ainda podemos aumentar
a circulação no papel (dos jor-
nais), há mais gente entrando na
classe C, mas precisamos ser
mais decididos e definitivos na
cobrança na internet. Não temos
mais alternativa — afirmou.

Segundo Genesini, os jornais
têm que investir na cobrança de

conteúdo dos usuários na rede,
pois, nos próximos cinco anos,
os veículos de comunicação não
conseguirão sobreviver só com
as receitas da publicidade.

— Não dá para viver de pu-
blicidade. Primeiro porque a pu-
blicidade não cresce num ritmo
muito grande. Em segundo lugar,
porque ela está dividida, frag-
mentada por muitos canais. E
também porque a publicidade é
muito instável. Você tem uma

“crisezinha” e a publicidade é a
primeira que sofre — afirmou.

O diretor-presidente do Gru-
po Lance! e vice-presidente da
ANJ, Walter de Mattos Júnior,
defendeu que a indústria dos
jornais pense em conjunto numa
solução para a cobrança.

— Acho que não há solução
individual. Nós, como indústria,
temos que nos mover. Claro que
não vamos encontrar uma sin-
tonia completa, mas temos que

acordar nos princípios gerais.
Marcello Moraes, diretor geral

da Infoglobo — empresa que
edita O GLOBO —, concordou
que os veículos brasileiros têm
que pensar o modelo de co-
brança o quanto antes, mas, res-
salvou, sem o desespero dos
veículos de comunicação ame-
ricanos, que fizeram a cobrança
de forma “atabalhoada”.

— O que devemos pensar em
conjunto é monetizar o nosso

conteúdo. Mas como vai ser?
Cada empresa tem seus clientes,
seus modelos. Isso temos que
fazer a curto prazo. Mas não
precisamos fazer nada deses-
perado. Podemos fazer um mo-
delo, testar; se não der certo,
mudamos, ajustamos, fazemos
de outra forma. Não podemos
perder mais tempo nisso. Nosso
conteúdo é de alto valor — disse
Moraes, que citou as análises de
colunistas como um tipo de con-

teúdo que poderia ser cobrado.
Na opinião de Moraes, daqui a

seis meses as empresas terão de
testar novos modelos de ne-
gócios digitais. Para ele, os jor-
nais brasileiros devem fazer pla-
nejamento pensando num futu-
ro com múltiplos cenários, que
abranjam as áreas analógica, di-
gital, novos modelos de negó-
cios e modelos tradicionais.

— Não deveríamos mais fazer
apostas num futuro único. Antes
dizíamos “acho que o futuro vai
nessa direção”. Como o mundo
está muito mais complexo, as
iniciativas estratégicas devem
buscar preparar seus projetos
para qualquer uma das quatro
áreas — afirmou.

Apuro técnico é essencial
para a nova estratégia

O diretor-superintendente do
Grupo Folha, Antônio Manuel
Teixeira Mendes, diz que para
cobrar pelo conteúdo é preciso
resolver problemas técnicos.

— A expectativa que se tem é
de que o modelo para renta-
bilizar o conteúdo digital, pago
ou não, tende a ser hegemônico.
Dificilmente você vai ter empre-
sas agindo de maneira diferente
das outras em escala mundial. É
precisoumdesenvolvimento téc-
nico, científico, para fazer com
que aquilo efetivamente funcio-
ne. Qual modelo vamos adotar?
— questionou. ■

DIRETORES DE jornais reunidos no evento da associação: será preciso testar vários modelos de cobrança

Eliária Andrade

André Machado
amachado@oglobo.com.br

● Um jogo em que o usuário é
um detetive contratado para
apontar brechas de segurança
num ambiente de trabalho e
resolver casos de vazamento ou
roubo de informação e ativos.
Assim é o “Safety Agent”, que
está em fase final de desen-
volvimento numa parceria entre
a Technology & Training (T&T),
no Rio, e a consultoria In2Sec,
em São Paulo. O game é uma
iniciativa no campo dos cha-
mados “jogos sérios”, cujo ob-
jetivo é detectar e melhorar
comportamentos em empresas
através de uma aposta na in-
teratividade.

— Com invasões de hackers
cada vez mais sofisticadas (veja-
se o caso da Sony PlayStation
Network) e o uso inteligente da
engenharia social nas redes de
networking, as empresas enca-
ram um desafio cada vez maior
nessa área e precisam de novas
ferramentas para avaliar a se-
gurança — diz Ivo Machado,
diretor de operações da In2Sec.

Segundo ele, o “Safety Agent”
permitirá detectar o quão pre-
parados estão para o dia a dia da
segurança os diversos setores
de uma empresa — de forma
bem mais interessante que um
treinamento comum. Cristina
Araújo, diretora da T&T, lembra
que o game pode ajudar a re-
forçar políticas de segurança ou
mesmo a formular uma.

— O jogador-detetive exami-
nará ambientes virtuais para ve-

Larry Page sabia de
anúncios ilegais no Google

Ele não os coibiu, diz procurador

● Um procurador federal dos EUA disse ontem que autoridades
do governo investigaram mais de quatro milhões de do-
cumentos e encontraram vários e-mails que supostamente
comprovam que Larry Page, diretor-executivo e cofundador da
Google, estava a par dos anúncios AdWords/AdSense de
farmácias canadenses on-line que vendiam, sem exigir receita
médica, medicamentos ilegalmente importados para o ter-
ritório americano. Todavia, mesmo sabendo da ilegalidade,
Page não teria ordenado o cancelamento dos anúncios.

“Nós simplesmente descobrimos o fato pelos docu-
mentos que examinamos e pelas testemunhas que en-
trevistamos. Larry Page saiba o que estava acontecendo”,
disse o procurador federal do estado de Rhode Island,
Peter Neronha, que liderou as investigações, em de-
claração ao “Wall Street Journal”.

Na semana passada, a Google concordou em pagar US$
500 milhões para solucionar alegações do governo ame-
ricano de que a líder nas buscas on-line teria autorizado os
controvertidos anúncios em seu sistema.

O Departamento de Justiça dos EUA afirma que a Google
sabia desde pelo menos 2003 que os anúncios em questão
estariam potencialmente infringindo a legislação do país, mas
não tomou ações efetivas para banir os anúncios. O órgão
americano conduziu em 2009 uma investigação secreta contra
a empresa de Sergey Brin e Larry Page.

Um porta-voz da Google declarou que a empresa assume
toda a responsabilidade por seus atos e que, de fato, não
deveria ter autorizado a veiculação desses anúncios.

Game corporativo em clima policial
Em ‘Safety Agent’, funcionários são detetives que investigam vulnerabilidades

rificar falhas de segurança co-
muns no cotidiano, como deixar
PCs abertos com e-mails à vista
ao sair para almoçar, ou es-
crever senhas de acesso em pa-
péis deixados na mesa — diz.

Jogo fornecerá relatórios
sobre conscientização

O game, a ser lançado ofi-
cialmente no dia 30 de setembro,
será comercializado para as em-
presas na forma de licenças, e o

preço variará conforme o vo-
lume. Ele poderá ser instalado
numa intranet ou acessado di-
retamente dos servidores da
In2Sec, diz Ivo Machado.

— Além de avaliar as falhas
na segurança corporativa, o jo-
gador-detetive terá de resolver
casos, e o jogo dará pistas sobre
os principais suspeitos — ex-
plica Cristina. — No final, os
administradores da empresa
real poderão verificar nos re-
latórios do game como cada
setor se saiu em termos de
conscientização.

Segundo Machado, essa cons-
cientização é fundamental nos
tempos atuais, em que só a tec-
nologia de ponta (antivírus, fi-
rewalls, etc) não basta.

— De nada adianta ter tudo
isso ao lado de pessoas mal
preparadas — afirma ele. — A
engenharia social está a tal pon-
to desenvolvida, inclusive em
redes sociais de trabalho, como
o LinkedIn, que os hackers con-
seguem espionar ambientes
corporativos com a ajuda de
informações captadas de usuá-
rios incautos. ■

TELA DO game: jogador deve buscar brechas de segurança no trabalho
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




