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Práticas novas para venda de software roubam o espaço da tradicional licença. Cerca 
de US$ 7 bilhões são investidos todos os anos em pesquisa e desenvolvimento, 
dinheiro que tem a função de manter a Microsoft na liderança do mundo do software. 
Não é suficiente e outro tipo de inovação provoca mudanças mais significativas. São os 
novos "modelos de negócios", práticas diferenciadas para venda de software que de 
forma acelerada roubam espaço da tradicional licença de uso, até agora o modelo mais 
freqüente nas transações da empresa de Bill Gates.  
 
Nos próximos meses, a Microsoft Brasil deve testar no País um modelo inovador de 
venda do sistema operacional Windows e do pacote de sistemas de escritório Office. A 
empresa já começou a testar, na Índia, um modelo de software por assinatura, 
baseado em um conceito de pré-pago, afirmou o presidente da subsidiária local, Emílio 
Umeoka. Detalhes estão sendo analisados para que o serviço venha para o Brasil. 
"Estamos na fase de entendimento de mercado, mas o projeto vai bem por lá", 
comentou Umeoka. Ele explicou que o modelo inclui uma operadora de banda larga 
como parceira, para possibilitar o acesso aos serviços via web.  
 
"Provavelmente o modelo será testado no mercado brasileiro, onde o sistema pré-pago 
tem boa aceitação já que o brasileiro está acostumado a lidar com a idéia de 
pagamento à prestação", afirmou.  
 
Umeoka não precisou datas mas citou projetos alternativos que já estão apresentando 
resultados, como o acordo firmado recentemente com a fabricante de micros Itautec. 
"No Brasil, já estamos testando o Office trial (versão teste do sistema Office). As 
máquinas saem da loja contendo o Office, com validade de 60 dias. Depois disso, o 
usuário pode comprar o software, se quiser."  
 
Segundo o presidente da Microsoft Brasil, novas fontes de receita também ganharão 
espaço com o lançamento de produtos como o Windows Live e o Office Live, que 
passaram a atrair receitas de publicidade, O mesmo acontece com o portal MSN e seus 
aplicativos.  
 
"Tem muita coisa acontecendo aos modelos de negócios em tecnologia. Com o Live 
começamos a enxergar um subsídio vindo de propaganda. É algo que o Google tem na 
busca, mas que não conseguiu ainda reproduzir em outros ativos, como o Orkut, por 
exemplo. Eles não conseguem maximizar esse negócio", avaliou Umeoka.  
 
Dentro do conceito da plataforma Live, Umeoka afirma que o usuário tem a 
possibilidade de ter acesso, por exemplo, a serviços de antivírus, antiphishing, anti-
spam, tudo com pagamento mensal.  
 
As mudanças na maneira de encarar o mercado não param por aí. Na avaliação do 
executivo, estão cada vez mais enfraquecidas as barreiras que separam os chamados 
softwares livres - aqueles que podem ser baixados gratuitamente da web, sem 
necessidade de pagamento de licenças - dos sistemas proprietários.  
 
Convergência  
 
Segundo sua avaliação, as duas alternativas estão cada vez mais próximas. "Quando a 
gente olha os modelos de software livre e comercial hoje, dá para antever que daqui a 



três ou cinco anos esses modelos vão convergir. "Para nós isso está bem claro. O que 
há de bom em ambos está sendo utilizado pelas duas partes", afirmou.  
 
Exemplo disso são as comunidades de desenvolvedores, comumente encontradas no 
mundo do software livre. "É algo que a gente conseguiu aprender na Microsoft e que 
temos utilizado no próprio desenvolvimento de nossos produtos", disse.  
 
Por outro lado, Umeoka acredita que os modelos de negócios do software livre também 
estão em mutação. "Você vê que a Novell comprou a SuSe e a Red Hat. A própria 
Mandriva, fusão da Mandrak Software e a Conectiva, também está migrando para um 
modelo de negócios mais comercial, com assinatura para uma série de serviços", 
afirmou.  
 
O executivo fez referência ao ano passado, quando o próprio criador do sistema 
operacional Linux, Linus Torvalds, pediu para a comunidade passar a estruturar o 
processo de programação, e para começarem a documentar melhor o código. "É algo 
muito próximo da forma pela qual se trabalha em um modelo comercial", acrescentou 
Umeoka.  
 
A propósito, está previsto que o Windows Vista, assim como o Office 12, cheguem ao 
País no segundo semestre desse ano. Em versão pré-paga? "Ainda é cedo para falar 
nisso", finalizou Umeoka. kicker: A gigante busca inovar com sistemas pré-pagos e uso 
de comunidades para desenvolvimento de softwares  
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