
Microsoft anuncia novo Office para empresas 
Dina Bass, da Agência Bloomberg 
 
Mensagens instantâneas com suporte para vídeo e voz. 
 
A Microsoft disponibilizará duas novas versões do programa Office para empresas, dotadas de 
recursos que facilitarão a colaboração online entre os funcionários.O Office Professional Plus 2007 
incluirá um software de mensagens instantâneas que oferece suporte para vídeo e voz. O Office 
Enterprise 2007 permitirá que os funcionários criem sites rapidamente para poderem trabalhar 
juntos em projetos. A Microsoft não informou os preços dos novos produtos para empresas. O 
Office 2007 será lançado este ano. 
 
A Microsoft acrescentou novos programas ao Office para aumentar o nível de interesse no produto 
- que já está há bastante tempo no mercado -, uma vez que muitas empresas estão satisfeitas 
com suas versões do produto. As vendas do Office aumentarão 11% em 1o de julho próximo, o 
primeiro ano no qual o Office 2007 estará disponível, segundo Rick Sherlund, analista do 
Goldman, Sachs & Co. O resultado previsto pode ser comparado à alta estimada de 5,4% das 
vendas do produto este ano. 
 
"Os clientes nos falam coisas como, 'Eu tenho que trabalhar com outras empresas e quero criar 
documentos com elas. Tem de haver um jeito melhor do que a simples troca de e-mails'", afirmou 
Sherlund. "As melhorias nessa área servirão de motivo para que os clientes façam o upgrade do 
Office 2007", informou o analista da Goldman, Sachs & Co. 
 
Os dois novos programas elevam para sete o número de pacotes do Office 2007 que serão 
disponibilizados, informou John Cairns, diretor-sênior de licenciamento e fixação de preços da 
Microsoft. 
 
Os preços se manterão na faixa entre US$ 149 e US$ 499. O Office 2007 oferece cerca de 10 
novos programas, servidores e serviços, entre os quais o Groove, que permite aos funcionários de 
uma empresa e seus parceiros de negócios criar sites da internet rapidamente para trabalhar em 
conjunto em projetos. 
 
No ano passado, a Microsoft, sediada em Redmond, no Estado americano de Washington, adquiriu 
a Groove Networks Inc., fundada pelo criador do Lotus Notes, Ray Ozzie.  
 
Professional Plus 2007 será lançado este ano  
 
A maior parte das empresas provavelmente comprará o Office Professional Plus 2007. A nova 
configuração do programa inclui os programas Excel (de planilhas eletrônicas), o Word e o 
PowerPoint (para a criação de apresentações). O software oferece ainda o programa de e-mail 
Outlook, o programa de banco de dados Access, o InfoPath (para a criação de formulários 
eletrônicos), o Publisher e o Communicator, que permitem aos funcionários das empresas se 
comunicar por meio de mensagens instantâneas com vídeo e voz. 
 
 
O Office Enterprise 2007, o outro novo pacote da Microsoft destinado a empresas, inclui todos 
esses programas além do Groove e do OneNote, criado para que os usuários possam tomar notas. 
 
A Microsoft também lançará uma versão de baixo custo do Office para uso doméstico e de 
estudantes. Ela substituirá o Student and Teacher Edition, que tem sido a versão mais 
comercializada do programa no varejo. O Office Home and Student 2007 custará US$ 149 e vem 
com Excel, Word, PowerPoint e OneNote. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 fev. 2006, Tecnologia & Saúde, p. A-15.  
 


