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"QUANDO PILOTAMOS UM AVIÃO DE CORRIDA
DE 3200 CAVALOS, EXIGIMOS O MELHOR
CRONÓGRAFO DO MUNDO."

WSJ.COM/BRASIL
Empresas

Ben Worthen
The Wall Street Journal

A Adobe Systems Inc. per-
deu ano passado uma batalha 
importante para Steve Jobs, o 
cofundador da Apple Inc., sobre 
uma tecnologia de vídeo. Agora 
a empresa de software está se 
reinventando como uma central 
completa de tecnologia para 
departamentos de marketing.

No último ano, a Adobe fechou 
sua divisão de mais de US$ 1 
bilhão voltada a departamen-
tos de informática, reformou o 
modelo empresarial de seu prin-
cipal conjunto de programas, o 
Creative Suite, e abandonou sua 
antiga tentativa de tornar a tec-
nologia de vídeo Flash compa-
tível com eletrônicos portáteis 
como o iPad, da Apple.

“Se você vai virar para a esquer-
da, você não faz isso aos poucos”, 
disse o diretor-presidente da 
Adobe, Shantanu Narayen.

As mudanças ocorrem depois 
de uma guerra verbal com a 
Apple — especialmente com 
Jobs, que não permitiu o Flash 
no iPhone e no iPad. A briga, que 
eclodiu em 2010, pôs em questão 
a verdadeira utilidade do Flash 
— uma das principais tecnolo-
gias da Adobe, que é usada para 
assistir a vídeos na internet.

“O Flash foi um sucesso tão 
grande deles durante tanto 
tempo”, que parecia ser a empre-
sa, disse Jeffrey Hammond, ana-
lista da Forrester Research.

Internamente na Adobe, a 
batalha sobre o Flash moti-
vou uma crise de identidade e 
colaborou para a ebulição de 
várias tensões organizacionais. 
Agora, depois de muito debate, 
a empresa, que fabrica softwa-
re criativo como o Photoshop, 
está mudando seu foco para os 
departamentos de marketing, 
que considera uma oportunida-
de bilionária.

A Adobe apresentou esta 
semana um dos resultados de 
sua transformação: uma versão 
atualizada da Creative Suite. O 
novo software será oferecido por 

uma assinatura mensal de US$ 
50 — o pacote tradicional chega 
a custar US$ 2.600 — como parte 
da Creative Cloud da empresa, 
que oferece programas pela 
internet e também usa a rede 
para compartilhar e armazenar 
arquivos. A Adobe continuará 
vendendo a versão tradicional.

Muitas empresas de software 
já tentaram adotar um modelo 
de assinatura nos últimos anos, 
e algumas iniciativas como a da 
SAP AG para oferecer uma versão 
barata de seu programa admi-
nistrativo enfrentaram resis-
tência cultural. Outras, como a 
Ariba Inc., fizeram a transição 
quando passavam por um mau 
momento financeiro que dimi-
nuía os riscos da mudança. Mais 
recentemente, empresas como a 
Oracle Corp. passaram a oferecer 
mais produtos por assinatura, 
em parte por meio de aquisições 
de outras companhias.

A batalha com a Apple ferveu 
em abril de 2010, quando o fale-
cido diretor-presidente da Apple 
publicou um artigo de 1.700 
palavras altamente crítico sobre 
o uso do Flash nos eletrônicos da 
empresa. Jobs escreveu que “o 
Flash não é mais necessário para 
assistir vídeo ou consumir qual-
quer tipo de conteúdo da web.”

Embora a Adobe não ganhas-
se dinheiro com o Flash dire-
tamente, ele era um software  
importante para a empresa e 
estava embutido em vários de 
seus produtos.

Logo depois do artigo, progra-
madores começaram a se distan-
ciar do Flash e a adotar outra tec-
nologia, a HTML5. Uma porta-voz 
da Apple não quis comentar.

A princípio, alguns executivos  
da Adobe ficaram mais preocu-
pados com a Creative Suite. Ela 
precisava tornar o produto mais 
barato.

A Adobe começou em 2010 a 
desenvolver a Creative Cloud, a 
nova versão. Com um modelo 
de assinatura mensal, o produ-
to inverte totalmente o modelo 
financeiro da Adobe, que até 
então se baseava em grandes 

pagamentos iniciais. Isso signi-
fica que a empresa pode ter um 
declínio ou desaceleração na 
receita no curto prazo mesmo 
enquanto vende mais em termos 
unitários. A consequência é que 
muitas empresas de software têm 
hesitado em fazer a mudança.

Ao mesmo tempo, a Adobe 
lutava para encontrar uma solu-
ção para sua estrutura organi-
zacional. A empresa tinha um 
grande divisão de produtos para 
empresas, responsável por pro-
dutos como ferramentas de tele-
conferência pela internet. Ela 
também tinha criado em 2009 
uma nova divisão voltada prin-
cipalmente a departamentos de 
marketing, depois da aquisição 
da firma de análise de dados 
Omniture. As duas divisões ven-
diam produtos parecidos, cau-
sando tensão.

Embora a divisão empresarial 
tivesse divulgado US$ 1,2 bilhão 
em vendas em 2011, ou mais de 
um quarto da receita total da 
empresa, Lynch disse que Adobe 
achava que seus produtos “não 
estavam se popularizando” em 
relação às ofertas de gigantes 
como a International Business 
Machines Corp.

Em agosto, Lynch disse num 
e-mail a Narayen e ao diretor 
financeiro da empresa que acha-
va que ela precisava se concen-
trar no software para marketing. 
Em novembro a Adobe anunciou 
uma nova divisão que se concen-
traria em produtos para depar-
tamentos de marketing e que a 
empresa demitiria 750 pessoas, 
ou 7,5% de sua equipe.

Até agora as mudanças na 
Adobe foram recebidas positi-
vamente por Wall Street. Mas 
conquistar os departamentos de 
marketing pode demorar mais. 

“Sem dúvida que existirá uma 
certa inércia empresarial que 
precisará ser superada”, disse 
Wes Lindquist, gerente de tec-
nologia de criação da fabricante 
americana de cartões comemo-
rativos Hallmarks Cards Inc., 
cuja equipe usa o Photoshop e 
outros produtos da Adobe. 

Adobe muda seu foco para 
equipes de marketing

D
urante anos, quem 
queria fazer backup 
de seus arquivos 
on-line, guardando-
os em servidores 

remotos na “nuvem” da inter-
net, precisava enviá-los para a 
sua conta do Gmail, ou para o 
pouco usado Google Docs, um 
conjunto de aplicativos de pro-
dutividade on-line, mesmo que 
quisesse apenas armazenar e 
não editar nesses sites.

Agora, a Google entrou 
formalmente no setor de 
armazenamento e sincroni-
zação de arquivos na nuvem, 
apresentando o serviço Google 
Drive, que vai competir com 
produtos como o Dropbox e 
outros, oferecendo preços mais 
baixos e outros recursos. É com-
patível com diversos sistemas 
operacionais, navegadores e 
dispositivos móveis, incluindo 
os das rivais da Google, Apple e 
Microsoft. Há aplicativos para 
Windows, Macintosh e disposi-
tivos móveis que “sincronizam” 
os arquivos com o Google Drive, 
ou seja, atualizam-nos auto-
maticamente por uma versão 
compatível.

Tenho testado o Google Drive, 
lançado na terça-feira, e estou 
gostando. Ele incorpora os 
recursos de edição e criação de 
arquivos do Google Docs, subs-
tituindo este serviço (quaisquer 
documentos guardados no Goo-

gle Docs são transferidos para o 
Google Drive). Em meus testes, 
feitos em um Mac, um PC da 
Lenovo, um novo iPad e o mais 
recente tablet da Samsung com 
sistema operacional Android, 
o Google Drive funcionou bem 
e rapidamente, e a maioria dos 
recursos teve o desempenho 
prometido. No lançamento, 
há versões para PCs com Win-
dows, Macs e dispositivos com 
Android. Está prevista para breve 
a versão para iPhone e iPad.

O Google Drive, disponível em 
drive.google.com e com opção 
em português, oferece 5 giga-
bytes de armazenamento gratui-
to, ou seja, mais que os 2 GB grá-
tis do popular serviço Dropbox, 
e o mesmo que outro serviço de 
armazenamento e sincronização 
na nuvem de que eu gosto, o 
SugarSync. É espaço suficiente 
para milhares de arquivos de 
tamanho usual, como documen-
tos, fotos e músicas.

Se você quiser mais espaço 
de armazenamento, os preços 
são muito menores que os do 
Dropbox e do SugarSync. Por 
exemplo, 100 GB no Google 
Drive custam US$ 4,99 por 
mês — e US$ 14,99 mensais no 
SugarSync e US$ 19,99 no Drop-
box. O Google Drive vai oferecer 
capacidades colossais de arma-
zenamento, em vários níveis, 
até chegar a 16 terabytes. (Um 
terabyte é aproximadamente 
1.000 GB). E se você comprar 
espaço no Google Drive, sua 
cota no Gmail sobe para 25 GB.

Mas uma das maiores rivais 
da Google não está de braços 
cruzados. A Microsoft está 
expandindo tanto os recursos 
como a capacidade do SkyDrive, 
seu pouco conhecido serviço de 
backup na nuvem. O produto 
começou como um “armário” 
on-line grátis, com capacidade 
fixa (25 GB), visando sobretudo 
aos usuários da versão enxuta 

do Microsoft Office, baseada 
na nuvem, embora haja ver-
sões como um aplicativo para 
o iPhone e para smartphones 
com Windows Phone. O serviço 
dá de graça ainda mais espaço 
que o Google: 7 GB, embora 
já seja menos do que oferecia 
antes gratuitamente. Também 
está cobrando menos que a 
Google. Pode-se acrescentar 
100 GB por US$ 50 por ano. E 
os usuários da versão antiga 
podem manter sua cota gratui-
ta de 25 GB. A empresa também 
está oferecendo aplicativos de 
sincronização para Windows 
e Mac. Não tive oportunidade 
de testar essa nova versão do 
SkyDrive para esta coluna.

O Google Drive foi concebido 
como uma evolução do Google 
Docs. Antes se podia postar um 
arquivo no Google Docs usando 
o navegador da web; mas para 
o Google Drive a empresa está 
fornecendo aplicativos gratui-
tos para Mac e Windows que, 
tal como Dropbox, fazem isso 
por você. 

Eles criam pastas especiais 
que se sincronizam com seus 
documentos guardados na 
nuvem e com a versão do pro-
duto para a web. Assim, você 
pode arrastar um arquivo para 
essas pastas locais no seu com-
putador, e esse arquivo será 
enviado para a sua conta na 
nuvem; em seguida, aparecerá 
rapidamente na versão para 
a rede do Google Drive, nas 
pastas do Google Drive em seus 
outros computadores, e nos 
aplicativos do Google Drive 
para iPhone, iPad e dispositivos 
com Android. Esses aplicativos 
locais atualizam, ou sincroni-
zam, seus arquivos com as atu-
alizações que você fizer a partir 
de qualquer máquina.

Uma grande diferença entre o 
Dropbox e o Google Drive é que 
neste é possível editar ou criar 

arquivos, e não apenas guardar 
e visualizar. Isso porque o Goo-
gle Drive inclui a suíte de apli-
cativos básicos que compõem o 
Google Docs, como processador 
de texto, planilha e programa 
para apresentações. 

Mas há um porém. Se o seu 
documento armazenado está 
em algum formato do Microsoft 
Office, você só poderá visualizá-
lo. Para editá-lo, é preciso clicar 
em um comando que converte 
o arquivo para os formatos do 
próprio Google, ou escolher 
uma configuração que converte 
os arquivos do Microsoft Office 
no momento do upload. Mas 
esse recurso só funciona quan-
do se faz upload a partir do site.

O Google Drive também 
não tem alguns recursos do 
SugarSync de que eu gosto. Este 

não exige que você coloque os 
arquivos em uma pasta espe-
cial; ele sincroniza as pastas que 
você já utiliza no seu PC ou Mac. 
E ao contrário do SugarSync, o 
Google Drive não permite que 
você envie arquivos por e-mail 
diretamente para seu “armário” 
na nuvem.

O Google Drive permite com-
partilhar arquivos e pastas e 
colaborar com outras pessoas. 
Também permite enviar arqui-
vos por e-mail como anexos. 
As pessoas com quem você 
compartilha arquivos podem 
receber diferentes permissões: 
para visualizar, comentar, ou 
editar os arquivos. Também 
dá para manter os arquivos 
privados. Como a Google já se 
meteu em confusão por causa 
da privacidade das informações 

dos usuários, algumas pessoas 
podem relutar em confiar seus 
arquivos ao Google Drive. Mas a 
empresa insiste que, apesar de 
processar e armazenar os arqui-
vos, nenhum ser humano pode 
vê-los e, pelo menos no momen-
to, os arquivos não são usados 
para direcionar anúncios aos 
usuários. A empresa observa 
que nenhum arquivo pode ser 
colocado no Google Drive a 
menos que o usuário deseje.

O serviço teve ótimo desem-
penho para pesquisar arquivos, 
até mesmo para encontrar 
palavras dentro de documentos 
digitalizados ou em PDF. A Goo-
gle afirma que pode encontrar 
imagens quando você pesquisa 
por palavras que as descrevem, 
como “ponte” ou “montanha”, 
mesmo que essas palavras não 
apareçam no nome da foto. 
Mas constatei que isso funciona 
sobretudo com fotos de lugares 
ou pessoas famosas que a Goo-
gle coletou mediante seu pro-
duto Google Goggles. O Google 
Drive não conseguiu encontrar 
imagens com nomes genéricos 
em quase nenhuma das minhas 
fotos pessoais, mesmo nas que 
incluíam montanhas ou outros 
temas comuns. 

O Google Drive funcionou 
bem nos meus testes com víde-
os. Ele converte quase todos os 
formatos comuns de vídeo em 
um formato que se pode repro-
duzir dentro do próprio site. 
Esse processo pode levar algum 
tempo. E embora o Google 
Drive possa armazenar músicas, 
não é possível tocar as faixas 
diretamente no site.

Posso recomendar o Goo-
gle Drive para quem procura 
armazenamento na nuvem, 
com a vantagem extra da edi-
ção integrada, a preços mais 
baixos. Mas o novo SkyDrive da 
Microsoft também merece ser 
provado.

Google vai às nuvens para armazenagem e edição
Tecnologia e você
Walter S. Mossberg

O Google Drive permite criar e editar arquivos, além de compartilhá-los
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