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Cesare Lombroso (1835 – 1909), pai da Antropologia Criminal, uma
vez declarou ser “escravo dos fatos”. Essa prática está custando a chegar ao departamento de marketing de algumas empresas de tecnologia,
mormente a Microsoft, que, apesar de vir melhorando no trato com a
concorrência de código aberto, ainda peca quando a solução rival bate
de frente com os produtos que são carros-chefes da companhia.
Como disse Jim Zemlin recentemente, quando declarou que o Linux já superou em adoção a Microsoft em praticamente todas as áreas
e segmentos da tecnologia da informação, à exceção do desktop, nossa
intenção neste editorial não é “chutar cachorro morto”. Mas a mais
recente escorregada da máquina de marketing da Microsoft realmente
merece algumas considerações, já que optou pela tática de espalhar
meias-verdades ao invés de se ater aos fatos. Nossa iniciativa aqui não
pretende discorrer sobre os quesitos “analisados” pela Microsoft a respeito
da concorrência – nem há espaço aqui para isso –, mas sim abordar a
prática utilizada nessa análise, que ainda recorre ao uso da velha tática
de espalhar medo, incerteza e dúvida (do inglês, Fear, Uncertainty and
Doubt – FUD), o que não é mais compatível com uma sociedade com
pleno acesso à informação. Quem quiser conhecer os “argumentos”
utilizados pela empresa, pode lê-los em http://bit.ly/m9rfNs.
O material que deu causa à nossa análise foi a peça de marketing intitulada “Compare e descubra por que Microsoft é a melhor solução para
a sua empresa”, distribuída a alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie – um contra-senso, já que o teor do material é corporativo e o
ambiente ali é universitário. É até possível imaginar que entre neófitos em
tecnologia, a “mensagem” possa “colar” – algo questionável, entretanto,
já que a maioria das universidades de tecnologia brasileiras abraçou o uso
de Linux e Software Livre em seus cursos. Contudo, não dá para entender como uma peça como essa poderia convencer profissionais de TI “de
verdade” sendo tão superficial, quando não descaradamente mentirosa.
Esse tipo de marketing presta um desserviço à gigante de Redmond.
Não houve como evitar um sentimento de “vergonha alheia” ao ler os
referidos “argumentos”. Em tempos de redes sociais, com informações
sendo disseminadas tão rapidamente, como uma empresa que ocupa
posição de liderança em vários segmentos da TI pode se dar ao luxo
de se expor ao ridículo dessa maneira? Não havia pontos fracos reais
a explorar nas tecnologias rivais que tornassem desnecessário disparar
uma saraivada de inverdades sobre elas?
Nossa leitura sobre o episódio é de que há atualmente manifesto desconforto na Microsoft com aplicativos migrando para a nuvem e com a
diminuição da importância do desktop tradicional, além do consequente
desenvolvimento do mercado de dispositivos móveis – áreas em que a empresa de Bill Gates nunca decolou de verdade e onde o Linux e o Software
Livre tornaram-se o padrão. Isso não justifica o retrocesso a esse tipo de
marketing de conteúdo e qualidade questionável, mas o explica. Fica aqui
nosso protesto e recomendação: dá para ser melhor! ■
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