
Gigante quer crescer mais  
 
Microsoft aposta em segurança e Symantec reage  
 
A Microsoft revelou detalhes sobre o pacote de aplicativos de segurança que pretende lançar em 
junho. Ele é o resultado das aquisições de empresas do setor feitas nos últimos anos. Sua aliada 
histórica, Symantec, reagiu com o anúncio de uma oferta semelhante, que colocará as empresas 
em rota de colisão.  
 
O Windows OneCare Live será um serviço pago de assinatura e atualizado automaticamente. Ele é 
composto de softwares antivírus, firewall, de correção de erros e backup de dados. Ele é uma das 
estrelas da constelação Live, que agrega os serviços oferecidos pela web da Microsoft.  
 
O One Care será vendido por download ou em caixa, no varejo. Nos EUA, o produto custará US$ 
49,95 para uso em até três computadores diferentes domésticos ou em pequenas empresas.  
 
A Microsoft pretende preencher o vazio no mercado de segurança, oferecendo um único serviço 
que inclui todo o pacote básico de precaução. O software terá também ferramentas de backup e 
manutenção de performance.  
 
- Se olharmos para o mercado agora, não há ninguém mais nesta categoria - afirmou o diretor do 
Windows OneCare Live, Denis Bonsall.  
 
A versão de testes começou a ser oferecida em novembro e foi utilizada por cerca de 200 mil 
pessoas. Os usuários do beta poderão assinar o serviço por US$ 19,95 durante um ano.  
 
De acordo com o analista do Susquehanna Financial Group, Gregg Moskowitz, apesar da demora 
da Microsoft em entrar no multibilionário mercado de segurança, a gigante de software deve 
incomodar as novas rivais Symantec e McAfee. Estima-se que os segmento cresça 10% nos 
próximos dois anos.  
 
- A presença de um novo e poderoso concorrente, apesar de não ter qualquer experiência ou 
chamariz importante neste mercado, vai causar alguma agitação - diz Moskowitz.  
 
A maioria dos produtos de segurança são vendidos com a cobrança periódica de uma taxa. De 
acordo com a Microsoft, seu produto terá um processo mais simples e fácil, com atualizações 
automáticas e suporte pela internet. O OneCare faz parte da suite Live de serviços web da 
empresa.  
 
A Symantec foi a primeira a reagir, ao anunciar um pacote semelhante. A maior empresa de 
softwares de segurança do mundo trará o Genesis, com os componentes do OneCare Live, mais 
antispyware, ferramentas contra roubo de senhas e backup online de dados - a suite da Microsoft 
usa CDs, DVDs e HDs externos. O produto deve chegar ao Brasil no final do ano e ainda não tem 
preço definido.  
 
John Thompson, CEO da Symantec, declarou que a companhia fará investimentos para se 
proteger da investida da Microsoft e de quaisquer outros potenciais concorrentes.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 fev. 2006, Internet. 
 
 
 
 
 


