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O carnavalesco Joãozinho Trinta dificilmente seria associado à indústria de software, mas é ele um 
dos organizadores do encontro que a Microsoft realiza na próxima semana, para apresentar a 
quatro mil clientes e parceiros o Windows Server 2003, seu novo sistema operacional para 
servidores, os computadores mais poderosos das redes empresariais.  
 
Para demonstrar o sistema - cujo lançamento vai consumir R$ 5 milhões em treinamento de 
pessoal e publicidade -, a idéia é comparar o funcionamento de uma empresa com o de uma 
escola de samba. Cem sambistas vão interpretar o samba-enredo criado especialmente para a 
ocasião e camisetas serão dadas aos convidados do camarote simulado.  
 
Para insistir na analogia, pode-se dizer que o Windows Server 2003 - lançado em todo o mundo, 
ontem - é a comissão de frente com que a Microsoft, que já domina o mercado de micros de 
mesa, quer vencer nos servidores, afastando o risco crescente oferecido pelo rival Linux.  
 
"Os servidores não representam a maior fatia de receita da companhia, mas é o setor que cresce 
mais rápido na empresa", diz Emilio Umeoka, presidente da Microsoft Brasil. No terceiro trimestre, 
encerrado em 31 de março, enquanto o faturamento global da Microsoft cresceu 8%, para US$ 
7,84 bilhões, os negócios de servidores saltaram 21% em relação a igual período do ano passado.  
 
No Brasil, de todos os servidores Intel - uma das categorias desse universo - vendidos em 2002, 
78% tinham o sistema da Microsoft. "Dos cerca de 500 mil servidores em funcionamento no país, 
em todas as categorias, 60% é equipado com o Windows", diz Eduardo Campos de Oliveira, 
gerente da área, com base em números do instituto IDC.  
 
Além dos novos usuários, a Microsoft terá o desafio de convencer quem já é cliente a atualizar o 
sistema. Cerca de metade da base da empresa no país - o equivalente a 150 mil servidores - usa 
a versão anterior, o Server 2000. Os demais 150 mil mantêm uma das edições do Windows NT. O 
programa teve versões lançadas em 1993, 1994 e 1996.  
 
O quesito em julgamento é a confiança do cliente e a Microsoft cercou-se de cuidados para 
conquistar esses pontos. "Começamos os testes no Brasil há seis meses e, nesse período, fizemos 
mais de 200 eventos de treinamento em sete capitais", diz Luiz Marcelo Moncau, diretor de 
marketing da companhia.  
 
O resultado é que o novo Windows Server sai com 25 empresas já usando o sistema ou em 
regime de teste, incluindo Carrefour, Unibanco e Itaú. É um recorde para a companhia. O 
antecessor Windows Server 2000 não tinha nem 10 clientes em teste no lançamento.  
 
 
Os atrativos podem ser resumidos no slogan do produto: "Faça mais, com menos". Entre as 
vantagens oferecidas, segundo a Microsoft, está a possibilidade de reduzir o número de 
equipamentos em 30% e maior rapidez, com ganhos de desempenho de até 165% em servidores 
de internet e de 140% nas máquinas que administram impressoras.  
 
Quatro versões estão disponíveis, com preços entre US$ 400 e US$ 3,9 mil. A mais sofisticada 
será vendida em pacotes que incluem equipamentos e serviços, por parceiras como HP, IBM, 
Unisys e Dell. O preço, nesses casos, vai depender dos demais itens.  
 
Os executivos da Microsoft não arriscam previsões de venda, mas a aposta é alta. O sistema teve 
mais de um milhão de cópias de teste distribuídas no mundo e é o primeiro produto concebido 
dentro da estratégia "Computação Confiável", que visa criar softwares mais seguros e já custou 
US$ 200 milhões à empresa.  
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