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Um fantasma atormenta a
indústria da informática: o
espectro da concorrência.

Com desculpas por para-
frasear Marx e Engels, não
faz muito tempo, pensava-se
que estaríamos vivendo
agora o começo de um reina-
do de mil anos do duopólio
Wintel. Até onde se podia
prever, o ecossistema da
computação não passaria de
um extenso e mal-comporta-
do sistema Windows rodando
em chips Intel cada vez
maiores, mais quentes e
barulhentos.

Nestes dias, porém, Intel
e Microsoft se apressam para
pagar o preço de anos de
entropia. A firma de Bül
Gates enfrenta uma lista de
ameaças, algumas sutis,
outras nem tanto: o Linux,
naturalmente, mas também
a Apple e a
Google. Como
resultado, é
difícil prever
como estará o
mundo da tec-
nologia em 18
meses, por
exemplo. É a
primeira vez
que isso acon-
tece em muito
tempo.

De repente,
o mundo da
tecnologia vol-
tou a ser inte-
ressante.

É impres-
sionante como
a Intel e a Microsoft estão
tendo de deixar para trás a
estratégia do "mais e mais"
que funcionou para ambas
durante tantos anos. A Intel
sabe que não pode continuar
só desenvolvendo chips mais
rápidos. Primeiro, velocida-
de não vende mais. Além
disso, os chips estavam
esquentando tanto que pode-
riam até fazer serviço extra
como maçaricos.

A Intel divulgou na sema-
na passada uma tendência
de fazer seus novos chips
operarem sem esquentar e
consumindo pouca energia,
especialmente os para com-
putadores portáteis. A
mesma mensagem pode ser
ouvida na concorrente AMD.

A Microsoft, por sua vez,
passou anos engordando o
Windows, que absorvia qual-
quer nova idéia que surgisse
no horizonte. Assim, ela eli-
minava possíveis concorren-
tes. Durante os anos 90, essa
estratégia envolveu algo
muito importante: progra-
mas de navegação na Web.

Agora, o Windows está
tão grande e pesado que se

c

tornou alvo constante de hac-
kers e do envio de e-mails
em massa, entre outras ban-
didagens online. Enquanto
desenvolve seu novo sistema
operacional, o Vista, a
Microsoft vai abandonando a
doutrina de agregar novas
aplicações em favor de um
código estável que faça seu
serviço bem-feito.

Enquanto isso, engenhei-
ros da Google, livres da
obrigação sob a qual traba-
lham os da Microsoft - de
sempre ter de promover o
Windows em algum lugar
diferente do mundo - têm
superado a Microsoft em
inovação.

Graças à Apple, o ano que
vem promete. A empresa vai
começar a vender
Macintoshes com processado-
res Intel. E se Steve Jobs vai
se dar o trabalho de rever
seu sistema operacional para

adaptá-lo à
arquitetura
Intel, por que
não começar a
vender a plata-
forma do Mac
também para
os milhões de
PCs que usam o
Intel?

Isso causaria
uma disputa
sangrenta: Bül
Gates e Steve
Jobs brigando
palmo a palmo
pelo coração da
computação
moderna, exa-
tamente como

costumava ser nos primór-
dios da indústria. Jobs diz
que sua empresa não planeja
entrar no mercado de siste-
mas operacionais, mas ele
fez negações parecidas antes
de decidir adotai os chips
Intel, no começo do ano.

Apesar dessa nova ener-
gia trazida ao setor tecnoló-
gico por Apple e Google, não
podemos exagerar.

Para começar, é bom lem-
bra que a Google é uma
firma de publicidade, não de
software. Ela só vai oferecer
um produto se ele puder ser
transformado em base para
venda de publicidade. Se
você receber um Gmail de
um amigo sobre a hipoteca
dele, provavelmente verá
anúncios de refinanciamento
de hipotecas em alguma
parte da tela.

Essa nova onda de concor-
rência tampouco significa
que as batalhas antitruste
contra a Microsoft têm de ser
encerradas ou amenizadas.
Tanto ela quanto a Intel
ainda têm um poder enorme,
e a ação de autoridades para
coibi-las não seria algo ruim.
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