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Você não fica furioso quando
tecnologias diferentes não fun-
cionam tão bem juntas quanto
deveriam? Bill Gates passou por
esse problema familiar em pri-
meira mão no mês passado, na
frente de milhares de pessoas. Ao
participar da Feira Anual de Pro-
dutos Eletrônicos de Consumo
de Las Vegas, o presidente do
conselho de administração da
Microsoft se viu numa situação
embaraçosa provocada por uma
demonstração de tecnologia que
se recusou a funcionar,

Esse é um problema que muitos
dos clientes da indústria tecnoló-
gica enfrentam: tecnologias dife-
rentes que se recusam a funcionar
juntas de maneira adequada e
consertos de emergência que nem
sempre resolvem o problema.

Gates julgou o problema im-
portante o suficiente para enviar
um raro e-mail para os clientes
da Microsoft. O assunto: o com-
promisso da companhia de
softwares com a interoperabili-
dade tecnológica, tanto na atual
geração de sistemas de tecnolo-
gia da informação (TI), quanto
na geração da internet baseada
nos serviços que deverá se seguir.

Esse não é o tipo de assunto
obscuro que executivos-chefes
que não são da área técnica estão
acostumados a tratar. Isso pare-
ceu indicar a importância que
Bill Gates atribuiu ao problema
- embora também tenha feito
muita gente do mundo da tecno-
logia cocar a cabeça, na tentativa
de entender porque ele escolheu
esse momento para tocar em
uma questão que é uma preocu-
pação perene da maioria dos
usuários da tecnologia.

Pergunte a qualquer executivo
da área de TI sobre os maiores
problemas que surgem no geren-
ciamento de sistemas de TI dife-
rentes, e o assunto da adminis-
tração de identidade provavel-

"mente surgirá. Como monitorar
trabalhadores de uma empresa
enquanto eles se movem entre
sistemas diferentes sem exigir
que eles usem senhas e nome de

usuário a cada vez que mudarem
de um sistema para outro?

Problemas como esse são uma
dor-de-cabeça, mas não são uma
preocupação grande o suficiente
para levar a "altas ruminações", co-
mo diz Michael Cherry, analista da
Directions on Microsoft, um insti-
tuto de pesquisas independente.

De maior importância é a
questão de como tecnologias di-
ferentes vão se conectar no
mundo dos serviços pela inter-
net que está para chegar.

Quando um novo conjunto de
padrões — sejam eles formatos
de dados como o XML (extensi-
ble mark-up language) ou proto-
colos de comunicações como o
Soap (simple object access proto-
col) — estabelecer as regras pelas
quais sistemas de TI vão intero-
perar uns com os outros, ficará
mais difícil para as empresas de
tecnologia diferenciar seus pro-
dutos? Caso sim, isso vai transfe-
rir mais poder para os clientes da
indústria tecnológica?

"Usamos padrões para geren-
ciar nossos vendedores", explica
um executivo de TI de uma das
maiores instituições financeiras
dos Estados Unidos que não
quis se identificar. "Isso faz todo
mundo competir nos preços e
nos serviços."

Até certo ponto, uma maior in-
teroperabilidade já foi imposta à
Microsoft pelas autoridades re-
guladoras anti-truste dos Esta-
dos Unidos e da Europa. Ela tam-
bém está sendo forçada ao setor
de tecnologia por clientes corpo-
rativos que querem preços me-
nores e uma maior flexibilidade
de negócios proveniente de mais
sistemas de TI sem "costuras".

Segundo o juiz americano que
está supervisionando a adequação
da Microsoft aos termos de seu
acordo com o Departamento de
Justiça dos Estados Unidos, um de
seus elementos mais importantes
é uma exigência de que a compa-
nhia de softwares licencie os pro-
tocolos de comunicações que per-
mitiriam aos servidores de outras
companhias se comunicarem com
as máquinas que rodam no siste-
ma Windows.

O mesmo problema esteve no

centro de um dos "remédios" que
a Comissão Européia "prescre-
veu" à Microsoft na decisão de
seu próprio caso anti-truste con-
tra a companhia em 2004. Isso
poderá muito bem substituir os
esforços cooperativos na questão
da interoperabilidade, como as
discussões bilaterais da Micro-
soft com a Sun Microsystems.

"De qualquer modo, a Europa
já vem forçando a Microsoft a
abrir essas interfaces para todo
mundo", teria dito James Gos-
ling, um dos pensadores tecno-
lógicos da Sun.

A Microsoft afirma que sua tec-
nologia está mais aberta do que
se costuma reconhecer. Ao reve-
lar os interfaces de programação
de aplicativos (applications pro-
gramming interfaces, ou APIs) de
seu software para outros desen-
volvedores de programas, publi-
car protocolos e kits de desenvol-
vimento de softwares, licenciar
sua propriedade intelectual e
mesmo compartilhar parte dela
com concorrentes diretos, Gates
diz que a empresa já mostrou
que estava falando sério.

Um sinal de que isso está fun-
cionando: 72% das pessoas que
participaram de uma pesquisa
da Jupiter Research disseram que
as tecnologias da Microsoft eram
as mais interoperáveis dentro
dos sistemas que elas já tinham.

No entanto, seu status monopo-
lista criou expectativas maiores so-
bre a Microsoft do que outras com-
panhias, e o comportamento pas-
sado levanta suspeitas nos concor-
rentes. "Somos a favor de tudo o
que aumenta a interoperabilida-
de", diz um porta-voz da Novell,
que estava justamente entre as em-
presas que se queixaram da Micro-
soft à Comissão Européia.

Fazer as tecnologias interagi-
rem melhor foi metade de mensa-
gem transmitida por Bill Gates. A
outra metade envolveu a próxima
geração de tecnologia que está por
vir: a baseada em padrões de servi-
ços pela internet que são desenha-
dos para automatizar mais a inte-
ratividade entre as máquinas.

Se havia um motivo por trás
do "timing" do memorando de
Gates, este provavelmente era

Bill Gates: empresário põe foco no mundo dos serviços por internet

ele. O trabalho para criar servi-
ços pela internet, mencionado
pela primeira vez em 1999, não
foi abandonado.

Esse trabalho tem progredido
bem, mas a percepção da idéia
pelo público segue uma curva fa-
miliar na indústria tecnológica:
da hipérbole ao desapontamen-
to, uma vez que os frutos dessa vi-
são vêm demorando para brotar.

"Estamos agora no ponto de
desilusão", diz o executivo de TI
do setor bancário que não quer
se identificar. Executivos da Mi-
crosoft dizem que a arrancada
nos serviços pela internet ainda
tem um grande apoio da indús-
tria tecnológica e dos clientes.

"Parte do problema com os

serviços pela internet é que até
mesmo a poderosa Microsoft
vem tendo dificuldades em dar
exemplos de como eles farão a
tecnologia trabalhar melhor pa-
ra os usuários", revela Cherry, da
Directions on Microsoft.

"Algumas pessoas poderão evi-
tar usar a tecnologia por medo
de ficarem presas a ela," avalia.

Essa suspeita reflete a rivalida-
de natural existente entre com-
pradores e vendedores de tecno-
logia quando entra em pauta a
questão dos padrões.

A tecnologia que obedece aos
mesmo padrões subjacentes é,
até certo ponto, intercambiável,
dando aos compradores mais
poder para mudar entre vende-

dores concorrentes.
Apesar disso, a maioria dos ob-

servadores mantêm que a ampla
aliança da indústria tecnológica
por trás dos serviços pela inter-
net — e em particular, a 'détente'
entre os arqui-inimigos Micro-
soft e IBM — se mantém intacta.

"É uma cooperação maravi-
lhosa entre as duas companhias",
diz Cherry. "Elas estão meio re-
traídas, o que as está forçando a
serem realistas. Nenhuma delas
pode forçar a realização do que
quer por conta própria e isso é
bom para todos nós," continua.

O avanço de padrões como es-
se ameaça gigantes tecnológicas
atuais ao transformar seus pro-
dutos em commodities sem di-
ferenciais? Não, segundo Bill
Gates, que se mostra cuidadoso
ao apontar limitações dos pa-
drões tecnológicos.

Os padrões podem estabele-
cer algumas das regras especiais
básicas, mas eles não lidam com
o que ele chamou de "muito do
trabalho duro que é preciso exe-
cutar para desenvolver com su-
cesso produtos interoperáveis —
a saber, garantir que o 'contrato'
definido por uma especificação
seja implementado com sucesso
em um software e testado em
um ambiente de produção".

Os padrões "podem ser necessá-
rios, mas não são suficientes",
acrescenta Charles Fitzgerald, o
gerente geral de estratégias de pla-
taforma da Microsoft. "Nosso setor
tem um histórico de produzir pa-
drões que não dão em nada."

Há muito mais no desenvolvi-
mento de softwares e na criação de
sistemas que podem se interope-
rar do que o estabelecimento de
padrões, acrescenta Fitzgerald. "A
interoperabilidade vem de bits
reais conversando com bits reais."

Isso parece ter sido o cerne da
mensagem do empresário Bill
Gates: embora o esforço em rela-
ção aos serviços pela internet
ainda esteja em andamento, a
era dos padrões mais abertos
que se aproxima não vai reduzir
o valor criado pelos programa-
dores da Microsoft — ou, presu-
mivelmente, seus preços. (Tradu-
ção de Mário Zamarian)
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