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A poderosa máquina de mar-
keting da Microsoft se prepara
para lançar mais uma novidade.
Está chegando no mercado a no-
va versão do pacote de progra-
mas Office, conhecido e usado
em empresas do mundo todo. O
processador de texto Word, a
planilha Excel, o software para
apresentações PowerPoint e a
agenda eletrônica Outlook são
hoje parte integrante da rotina
dos escritórios.

Trata-se, sem dúvida, de um
momento importante para a
companhia. A divisão responsá-
vel pelo Office registrou lucros
operacionais de US$ 7,4 bilhões
nos últimos 12 meses. Se fosse
uma empresa independente, su-
peraria Oracle e SAP—segundo e
terceiro maiores fabricantes de
software do mundo — somadas.
Mas será que a ocasião é igual-
mente memorável para os clien-
tes? Sim, mas apenas se estive-
rem preparados para comprar a
idéia de que o novo Office é algo
muito diferente do que havia an-
tes —e que justifique o pagamen-
to da atualização, apesar da con-
corrência de produtos mais sim-
ples e baratos. Em um mundo
onde o sistema operacional de
código aberto Linux dá o tom, es-
se quadro levanta questões des-
confortáveis para a Microsoft.

Talvez de maneira inevitável, a
situação tenha chamado a aten-
ção para o custo de licenciamen-
to e manutenção de PCs que tra-
balham com Windows e que
constituem o padrão de escritó-
rios ao redor do mundo.

Por enquanto, o domínio da
Microsoft no segmento de com-

putadores de mesa parece inaba-
lável, mas o número de empresas
que vêm abandonando o Win-
dows sugere que o monopólio
dos PCs pode começar a sofrer
pressão a longo prazo.

Com a última versão da suite
Office, a Microsoft está determi-
nada a mudar as regras do jogo.
O futuro, alega a companhia, não
se limitará a processamento de
textos e elaboração de planilhas,
mas implicará a transformação
do Office em um sistema front-
end, com capacidade para geren-
ciar atividades que não pode-
riam ser administradas apenas a
partir de um PC de mesa.

Resta saber se os sistemas de
informação corporativos esta-
riam prontos para algo que de-
pende tanto da integração entre
o front-end e o back-end. Se a Mi-
crosoft se revelar bem-sucedida,
os clientes poderiam se benefi-
ciar de um novo nível de integra-
ção, diz Rob Helm, analista da Di-
rections on Microsoft, empresa
de pesquisa sediada em Seattle.

O leque de aplicações para PC
só funcionará se os servidores da
Microsoft também estiverem ins-
talados. Se, de um lado, a disse-
minação de padrões como o XML
(extensible mark-up language)
deve facilitar a utilização de
software para front-end da Mi-
crosoft em sistemas fornecidos
por outras companhias, a funcio-
nalidade plena do Office só esta-
rá acessível a clientes Microsoft.

Para criar nova demanda pelo
Office, a Microsoft precisa mudar
a maneira como os clientes en-
xergam o software. Convencer o
usuário da necessidade de atuali-
zar o pacote tem se tornado cada
vez mais difícil.

Diretores de TI que controlam
orçamentos "enfrentam enorme
dificuldade para justificar esses

custos", diz Michael Silver, dire-
tor de pesquisa da Gartner.
Acrescentar novas características
ao produto não resolve: as pes-
soas mal conseguem usar todo o
potencial que o programa já ofe-
rece, completa Silver. E a Micro-
soft não parece estar facilitando
a vida dos clientes. Os descontos
concedidos na aquisição de li-
cenças em grande volume são
baixos.

Bill Gates deverá surgir com
vários dados para demonstrar o
ganho de produtividade espera-
do com o novo pacote e o curto
período de retorno para o usuá-
rio que investir na atualização.

Entretanto, a concorrência de-
tectou uma oportunidade. O Sta-
rOffice, software da Sun Micro-
systems para PCs, custa apenas
um vigésimo do preço cobrado
pela Microsoft, alega Peder Ulan-
der, diretor de marketing da divi-
são de soluções para PCs da Sun.

Para Ulander, mesmo as em-
presas que reconhecem as vanta-
gens de adquirir o Office para os
funcionários que trabalham com
grande volume de informações
deveriam cogitar a compra de
programas mais simples para os
outros profissionais, como aten-
dentes de call centers e caixas de
banco, que usam o PC para cum-
prir número menor de tarefas.

Se existe um mercado poten-
cial para rivais como Sun e Corel,
que fabrica o WordPerfect, é o de
companhias que ainda usam o
Office 1997. A Microsoft vai can-
celar o suporte à versão no fim do
ano, o que obrigará os usuários a
atualizar os programas ou optar
por outras soluções.

Na prática, porém, o maior de-
safio da Microsoft reside não na
concorrência, mas na inércia que
impede seus clientes de adotar as
versões mais recentes dos seus



Bill Gates, fundador da Microsoft: estratégia é demonstrar ganho de produtividade e retorno rápido do investimento

programas. Estima-se que dois
terços das grandes empresas já
paguem pela versão mais atuali-
zada do Office, seguindo contra-
tos anuais de licenciamento. Mas
muitas delas preferem usar a ver-
são antiga a arcar com os custos
de instalação e treinamento.

Com o software mais recente, a
Microsoft pretende convencer os
clientes de que os funcionários
devem se tornar muito mais pro-
dutivos. O programa é o primeiro
a aceitar o padrão XML e prome-
ter total compartilhamento de
informações entre diferentes sis-
temas de TI.

Para refletir a mudança, o pa-
cote foi rebatizado de Office Sys-
tem e agora oferece uma série de
novas atividades aos usuários,
diz Gytis Barzdukas, diretor de
marketing da divisão responsá-
vel pelo Office. Mas, para tirar
plena vantagem da novidade, as
empresas também terão de insta-
lar as versões mais recentes do
Windows para servidores.

A Microsoft afirma que o novo
Office facilitará, por exemplo, o
trabalho coletivo com documen-

tos. Através de uma tecnologia
chamada SharePoint, vários fun-
cionários podem editar um do-
cumento compartilhado e ter
certeza de que as mudanças esta-
rão visíveis para todos.

O padrão XML também possi-
bilita vasculhar o banco de dados
de uma empresa em busca de in-
formações diretamente a partir
de um documento do Word, sem
necessidade de abrir uma nova
aplicação ou recorrer às funções
"recortar" e "colar".

As novidades incluem um sis-
tema de gerenciamento de direi-
tos autorais digitais, que permite
criar um documento e restringir
o modo como o arquivo é utiliza-
do ou copiado por terceiros. Nes-
se caso, o leitor do documento
precisa estar equipado com a ver-
são mais recente do Office e do
Windows para servidores.

Usado conjuntamente com o
software para servidores de e-
mail Exchange, a nova versão do
Outlook também permite que
funcionários que estejam fora do
escritório acessem o e-mail da
empresa. Todos esses pontos su-

gerem que o futuro do Office de-
pende em grande medida da
adoção do padrão XML em am-
bientes corporativos. Muitas das
funções oferecidas pelo pacote
só têm sentido se as companhias
puderem acessar os dados em
formato XML.

"O back-end deve impulsionar
a transição", afirma Helm, da Di-
rections on Microsoft. "Com o
tempo, as empresas terão XML
em todos os principais aplicati-
vos." O amplo uso do XML depen-
de da adoção de um esquema co-
mum. A troca de informação en-
tre diferentes sistemas de TI ou
diferentes companhias apenas
será possível se houver formatos
padronizados. Empresas que
precisarem produzir o próprio
esquema de XML para trabalhar
com o novo Office terão enorme
tarefa pela frente, alerta Helm.

A nova versão do Office é um
empreendimento dos mais am-
biciosos. Para atrair os clientes, a
Microsoft precisará, antes, con-
vencê-los de que o pacote de
software representa a chave para
uma nova geração de aplicações.


