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moda na indústria da tecnologia, a 
c o m p u t a ç ã o em nuvem represen
ta a maior m u d a n ç a no setor 
desde o surgimento do computa
dor pessoal. N ã o por acaso, esse é 
um mercado de crescimento acele
rado e que deve gerar uma receita 
global de US$ 128,9 bi lhões em 
2013, de acordo com a Gartner. Em 
2010, já movimentou US$ 74,3 
bilhões. Apenas na área de software 
online, foram US$ 10 bilhões no ano 
passado. E a previsão é que esses 
números dobrem até 2015. 

Além dos MacBooks, outro aspec
to que chamava a atenção no evento 
do Google era a empolgação com que 
alguns clientes falavam da migração 
para o Google Apps. Algum desavisa
do que entrasse no meio da apresen
tação de Christine Atkins, CIO da 
Ahold, rede de supermercados holande
sa com receita de € 30 bilhões e mais de 
200 mil funcionários, poderia achar 
que ela era uma funcionária do Google. 
Tamanha a empolgação com que a exe
cutiva falava da recém-concluída 
migração da plataforma de email da 
companhia para o Gmail. "Quantos pro-

jetos de TI vocês têm que são realizados 
dentro do tempo, do orçamento e com 
usuários felizes?", perguntou Christine 
à plateia. Para ilustrar o sucesso da 
mudança de sistema, ela disse que tal 
troca gerou apenas 27 reclamações dos 
funcionários, menos do que a quantida
de de chamados de um dia normal da 

plataforma anterior. O Gmail é a porta 
de entrada das empresas ao Google 
Apps. E o preço é outro fator importan
te de atração. Ao custo de US$ 50 ao 
ano, o Google Apps completo é substan
cialmente mais barato que a versão cor
respondente do Office 365, que custa 
seis vezes mais. É certo que a disputa 
travada entre Google e Microsoft no 
mercado corporativo e de softwares de 
produtividade não tem o mesmo char
me ou desperta a mesma atenção que a 
briga com o Facebook, nas redes sociais, 
ou com a Apple, nos dispositivos 
móveis. Mas é justamente nela que 
reside a grande chance de diversificação 
de receitas da empresa comandada por 
Larry Page, quase que totalmente 
dependente da publicidade online. Por 
enquanto, o Google Apps é um negócio 
pequeno, que não gera mais de US$ 500 
milhões ao ano em receitas, de acordo 
com as previsões mais otimistas dos 
analistas. "Essa é uma ameaça real de 
longo prazo ao Office e à Microsoft", 
observa Matt Cain, analista do 
Gartner. Certo mesmo é que essa 
briga entre os deuses da tecnologia 
está apenas nos primeiros rounds. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 740, p. 48-50, 14 dez . 2011.




