
Microsoft: o talento como vantagem competitiva 
 
"Levem nossas 20 melhores pessoas, e a Microsoft se transforma em uma companhia irrelevante." 
Bill Gates, 1992, em The Microsoft Way, Randal E. Stross, 1996 
 
Talvez um dos casos mais apaixonantes sobre gestão de talento seja o da Microsoft. A maneira 
como a companhia trata essa área, vai além da importância estratégica que seu management lhe 
dá e do que foi fundamental para construir as vantagens competitivas que a transformaram em 
um dos ícones do mundo dos negócios e da tecnologia. Desde suas origens até sua transformação 
em gigante e líder de seu setor, a importância da gestão de pessoas da Microsoft protegeu a 
empresa de situações mais críticas, como a acusação de monopólio em 1999, a febre das 
pontocom e o estouro da bolha da internet, em abril de 2000. Em alguns aspectos, é quase 
impossível referir-se a algumas de suas políticas sem cair na "mitificação", o que certamente 
também originou um caso de estudo para a Harvard Business School.  
 
A seguir, os aspectos mais destacados da gestão de talento da Micrososft: 
 
Seleção sistemática dos melhores candidatos: "Devo dizer que minhas melhores decisões de 
negócios estão relacionadas à escolha de pessoas", disse certa vez Bill Gates. Os candidatos que 
concorrem à Microsoft são escolhidos entre as melhores universidades do mundo e passam por 
um cansativo processo de entrevistas. No começo, o processo estava orientado a recém- 
formados, com a sigla "n-1", onde "n" é o ótimo de um grupo de poucas pessoas, não só para 
economizar custos, mas para ter uma equipe de excelência. À medida que a empresa foi 
crescendo, esse perfil foi se abrindo a executivos com maior experiência na administração de 
pessoas. O interessante do processo de gestão é que é feito em forma global, regional e local, 
aumentando ao máximo as possibilidades de desenvolvimento e aproveitamento das 
potencialidades dos executivos da empresa.  
 
Identificação do talento: a busca, identificação e atração podem ser descritas perfeitamente como 
um obsessivo processo de caça, pelo qual a equipe de 300 especialistas em seleção de pessoal é 
avaliada com detalhe, inclusive com relação ao desempenho posterior dos empregados 
selecionados. O principal objetivo dessas pessoas é atrair os mais talentosos, estabelecer contatos 
com eles, sem importar se em um primeiro contato se mostram satisfeitos com seus atuais 
trabalhos. A idéia é manter a comunicação, para que futuramente essa pessoa chegue à empresa. 
À medida que o setor de recursos humanos da companhia se sofisticou, estabeleceram-se os 
fatores que determinam o sucesso na empresa, formando um perfil das 29 condições necessárias 
para quem quiser trabalhar na Microsoft.  
 
Desenvolvimento do talento executivo: no começo, os executivos pensavam que não era preciso 
dar especialização aos profissionais, já que só a experiência de trabalhar na empresa era mais que 
suficiente. No entanto, uma prática que sempre existiu foi o coaching – orientador pessoal — 
entre os superiores, o que é considerado uma de suas principais responsabilidades. 
Posteriormente, desenvolveram diversos programas mundiais de identificação do talento, que 
ajudam no planejamento da carreira, ao aperfeiçoamento desses executivos, para aproveitar ao 
máximo seu potencial. Também foram estimuladas as promoções, garantindo a motivação e o 
compromisso com a companhia. Muitos ex-empregados, reconhecem a importância da experiência 
na empresa em suas carreiras, motivo pelo qual centenas deles acabaram voltando. 
 
Orientação e gestão do clima de trabalho: originalmente, na companhia imperava uma cultura 
própria de start-up, com uma forte disciplina de trabalho, onde tudo, dos escritórios aos pátios, 
simulava um campus. Ninguém compartilhava praticamente nada nessa cultura, e a principal 
motivação era chegar ao limite das próprias capacidades, para contribuir com a visão de Bill 
Gates, que se responsabilizava pessoalmente de fustigar a competitividade. Com o tempo, foi 
preciso criar mecanismos e ferramentas para dirigir a dureza desse ambiente que, em algum 
momento, chegou a aumentar os níveis de rotatividade. Além disso, também deu-se mais 



flexibilidade para quem quisesse sair, buscando um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal.  
 
Compensação alinhada com os objetivos do negócio: a decisão de abrir o capital da empresa, em 
1986, partiu não apenas da demanda por financiamento, mas também do necessidade de tornar 
os trabalhadores "donos" da empresa, por meio de stock options. No começo, os níveis salariais 
eram 50% mais baixos que o dos maiores concorrentes, e havia pouco reconhecimento ao 
objetivo alcançado. Mais tarde, e logo depois que a bolha tecnológica estourou, o que provocou a 
queda da ação da Microsoft em 40%, a empresa tornou-se mais agressiva com os salários e 
incorporou o prêmio ao "Engenheiro Destacado", posição equivalente à de vice-presidente para os 
13 melhores especialistas técnicos. A Microsoft também tem incentivos de curto prazo, como 
bônus, e outros benefícios associados a cada mercado local. 
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