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O titã do software está sem agilidade e burocratizado. Seus enormes lucros se baseiam em seus 
produtos mais antigos. Steve Ballmer, o que você vai fazer? 
 
Steven Ballmer, principal executivo e chefe de torcida, sobe ao palco no estádio Georgia Dome, 
em Atlanta, para alimentar os espíritos de 10 mil fiéis durante o encontro anual da companhia. " 
Vença, lidere, inove, impressione!", ele grita, sua testa brilhando sob as luzes quentes do palco 
enquanto lagos de suor encharcam sua camiseta azul-clara. "Mas tem um jeito das pessoas 
manterem o placar. Bilhões! Bilhões! Bilhões! Se você quer crescer, coisas que rimem com bilhões 
são muito boas", ele ruge, correndo de um lado para outro cumprimentando vendedores 
fascinados como se estivesse num show de rock. 
 
A multidão no Georgia Dome adora, mas mesmo a voz poderosa de Ballmer não pode mascarar a 
verdade preocupante: a Microsoft está desacelerando. Está maior, mais lenta e menos lucrativa 
que há cinco anos. Suas vendas cresceram 73% em cinco anos, mas os lucros aumentaram 
apenas 30%. A folha de pagamento duplicou nos últimos seis anos. No ano fiscal que acaba de 
terminar, as vendas aumentaram apenas 8%, a primeira vez que a empresa relatou um 
crescimento inferior a dois dígitos.  
 
Pela peculiar contagem de tempo do Silicon Valley, onde cada ano vale por sete, a Microsoft, aos 
30 anos de idade, está avançada na meia-idade. A companhia depende do Windows e nas suítes 
de aplicações de desktop - produtos lançados uma década atrás - para obter 80% das suas 
vendas e 140% dos seus lucros. Produtos mais recentes - a máquina de videogame Xbox, o 
serviço on line MSN, o wireless e alguns negócios pequenos de software - juntos somaram US$ 7 
bilhões em perdas em quatro anos.  
 
Nos softwares de serviço à rede, Microsoft tem 20% do mercado que mais cresce, enquanto que o 
programa gratuito Apache, uma variante Lynux, tem 70% - o que equivale US$ 6 bilhões em 
faturamento caso a Microsoft tivesse feito as vendas. Em busca, Google e Yahoo obtêm 70% das 
questões, enquanto o MSM só é procurado por 13% dos internautas. Google já dá algumas 
ferramentas (procura em desktop, arquivo de fotos) que a Microsoft promete para a próxima 
versão do Windows , que está dois anos atrasada.  
 
O que saiu errado? A Microsoft com seus US$ 40 bilhões em vendas e 60 mil empregados tornou-
se flácida e burocrática. Alguns empregados atuais e antigos descrevem um mundo de sessões de 
estratégia que duram 14 horas, análises de negócios intermináveis e uma preocupação desmedida 
com PowerPoint slides; de trabalhosas avaliações de emprego, centenas de e-mails por dia e uma 
competição interna tão grande entre as divisões que acaba atrasando o lançamento de produtos. 
Em resumo, eles descrevem precisamente o comportamento que atrapalhou outra gigante da 
tecnologia: International Business Machines no final dos anos 80. De forma reveladora, IBM 
atingiu um ponto de crise logo depois de completar três décadas vendendo computadores a 
usuários comerciais.  
 
"Microsoft é um vestígio do passado", diz Marc Benioff, presidente da rival Salesforce. com, cujas 
ações, desde que foram oferecidas ao público em junho do ano passado, subiram 27%. As da 
Microsoft caíram 5% no mesmo período. Salesforce, que negocia a 84 vezes o faturamento do 
próximo ano (ante 20 para a Microsoft), aluga seus softwares para empresas pela internet.  
 
96% dos PCs rodam Windows. A dominação da Microsoft em desktops é clara. Apple, a despeito 
do ganho de reconhecimento de marca gerado pelo seu aparelho iPod, se mantém com constantes 
2, 5% do mercado. Linux tem 1, 5%. 
 



"A Microsoft ainda deseja que a Internet nunca tivesse sido inventada", diz Benioff. "A Microsoft 
se tornou o que ela costumava zombar", diz Gabe Newell, um pesquisador nas três primeiras 
versões do Windows. Em rodadas de pôquer que iam até altas horas com "Bill e Steve" em 
meados dos anos 80, ele diz, "Nós ríamos da IBM. Eles tinham todo esse processo para monitorar 
produtividade e ainda assim nós sabíamos que eles tinham uma produtividade espetacularmente 
ruim. Isso é a Microsoft hoje. " Jeff B. Erwin, que pediu demissão depois de cinco anos lá, 
acrescenta: "Microsoft tem algumas das pessoas mais inteligentes do mundo, mas eles estão 
apenas destruindo. Você tem lá uma população grandemente infeliz. "  
 
Infeliz porque eles não estão ficando ricos da mesma forma que eles ficavam nos anos 90. Em 
setembro de 2003, Microsoft finalizou seu programa de opções de ações, substituindo-o com 
ações sem direito de voto, que não estão nesse momento fazendo muitos milionários. Desde o 
crash da tecnologia em 2000, as ações da Microsoft perderam metade do seu valor, embora ela 
tenha obtido melhores resultados que as quatro classificadas seguintes no ranking de março de 
2000 da Nasdaq de ações por capitalização de mercado: Cisco, Intel, ITV DeltaCom e Oracle). E 
agora tem sido eclipsada, em criatividade de software e excitação de mercado, pelo recém-
chegado Google.  
 
Existem dúvidas e algum cinismo em relação a Ballmer, 49 anos, que se tornou executivo chefe 
seis anos atrás, bem quando o setor de tecnologia estava no auge em Wall Street. "A única coisa 
que me frustra é quando alguém expressa, de qualquer forma, a sensação de que a empresa não 
tem uma enorme, fantástica oportunidade de mudar o mundo e uma enorme, fantástica 
oportunidade de crescer", ele diz. "Nós absolutamente temos. Nós vamos executá-la bem? Esse é 
o meu trabalho. "  
 
De muitas formas, Microsoft ainda parece invencível - suas ações podem inclusive ser uma 
barganha. Certamente ela tem o que é preciso para comprar seu caminho em novos campos. 
Mesmo depois de pagar US$ 32 bilhões em dividendos no ano passado, Microsoft tem US$ 40 
bilhões no bolso. Com faturamento anual de mais de US$ 12 bilhões, ela ganha mais do que 
qualquer outra companhia de tecnologia.  
 
6% dos telefones inteligentes vendidos até agora roda com software Microsoft Mobile. A Microsoft 
agora dá a tecnologia que transfere e-mails de telefones aos seus servidores Exchange, 
desafiando a rival Research in Motion. 
 
Além disso, os próximos 18 meses podem ser preenchidos com grandes sucesso, autênticos 
blockbusters. Quinze lançamentos de produtos estão marcados, incluindo novas versões do 
Windows, Office e SQL database, o grande "hype" Xbox 360 devem fazer seu debut nesse final de 
ano. Microsoft está no seu melhor momento quando uma nova ameaça se levanta - como o 
Netscape há uma década - e agora ela tem a próxima: Google. Ballmer anima as tropas com um 
novo grito de guerra: Goo-GLE! Goo-GLE! Goo-GLE!  
 
"O tom tem de vir do topo", diz Ballmer. " As pessoas têm de ser lembradas que não há nada que 
fique no nosso caminho de competitividade. Nossa capacidade de aprender é enorme. 
 
Steve Ballmer é um dos homens mais ricos do mundo. Sua parte de 3,78% na empresa que o 
emprega vale US$ 11 bilhões. Gates possuiu 9,42% e, com outros ativos, tem um patrimônio de 
US$ 51 bilhões, e enquanto Gates vende 20 milhões de ações todos os trimestres para diversificar 
seus ativos, Ballmer raramente dispõe de suas ações e, quando o faz, é principalmente para 
caridade. Ele dirige um Ford de sete anos de idade todos os dias para o escritório.  
 
Ballmer cresceu nos subúrbios de Detroit, um de dois filhos, seu pai era gerente na Ford Motor 
Corporation. Sua mãe criou os filhos. Steve e Bill fizeram amizade na Harvard University quando 
eram calouros. Bill largou os estudos, enquanto Steve responsavelmente continuou. Ballmer se 
formou em 1977, fez estágio na Procter & Gamble e entrou na Stanford Graduate Scholl of 



Business em 1979. Em 1980, Gates o persuadiu a largar o MBA e se juntar à Microsoft como o 
empregado número 30.  
 
Por duas décadas, Ballmer foi o braço direito de Gates. Ele chefiou as vendas do Windows 95 e 
tornou-se presidente em 1998. Em janeiro de 2000, Gates cedeu o lugar de CEO para poder 
observar o panorama geral dos negócios. Eles conversam ou trocam emails todos os dias e 
Ballmer consulta Gates mesmo em pequenas aquisições.  
 
Na mão de Gates, a velha Microsoft corria como uma novata, mesmo depois de há muito ter 
deixado de ser uma. Uma decisão tão pequena como a de contratar um diretor de produto 
requeria aprovação do topo. "Não havia estrutura gerencial", diz Mich Mathews, um veterano de 
12 anos que agora chefia o marketing. "Nós éramos muito hierarquizados. Se um sujeito na 
França queria fazer alguma coisa, isso teria que passar pelo Steve. "  
 
Pouco depois de Ballmer ter assumido, ele começou a olhar para como construir alguma estrutura 
num processo gerencial inflexível. Ele entrevistou um centena de empregados em todos os níveis. 
O que emergiu foi uma tentativa de criar um sistema que ao mesmo tempo fosse confiável e 
flexível. Ele reorganizou a empresa em sete divisões e ordenou que cada um abrisse publicamente 
uma declaração trimestral de perdas e ganhos, mesmo que as regras de contabilidade não exijam 
que tais revelações sejam feitas.  
 

 
 
 
"Este será um lugar com estrutura, mas estrutura que ajude o trabalho em equipe, não política ou 
burocracia", afirmou Ballmer num e-mail dirigido aos funcionários em junho do ano passado. " 
Nada resolve doenças de "grande empresa" como um foco forte na prestação de contas de 
resultados com os clientes e acionistas. "  
 
Com a responsabilização e prestação de contas (que os americanos definem simplesmente como 
accountability), entretanto, vem a competição por recursos.  



As sete divisões atuam como rivais, perseguindo tecnologias que se sobrepõem e guerreando 
sobre qual código vai prevalecer nos espaços em que produtos de diferentes divisões interagem. 
"Windows and Office nunca deixarão MSN ter mais orçamento ou ma u maii s c s contt rrolle", diz 
Mark Jen, que pediu demissão da Microsoft há oito meses. "MSN e-mail deveria conversar com os 
contatos do Office Calendar e compartilhar compromissos do Office com família e amigos na web. 
Mas a MSN poderia canibalizar o Office. " 
 
A questão está atrasando o lançamento da próxima versão do Windows, chamada Vista. Em 2001, 
a Microsoft prometeu que Vista estaria pronta em 2003; em meados de 2003, ela citou 2005. 
Agora, Vista está prevista para o fim do ano de 2006, jura a empresa. Alguns analistas dizem que 
início de 2007 é mais provável.  
 
69% dos servidores enviados este ano vão rodar software Windows. Microsoft manteve sua 
participação no mercado de servidores. Sentindo a pressão da Linux, entretanto, que triplicou sua 
participação em quatro anos - tomando mercado da Unix. 
 
Alguns funcionários reclamam que eles passam horas procurando colaboradores em grupos que 
ficam a longas horas de vôo de distância em vez de fados lar com consumidores ou levar produtos 
ao mercado. Trabalhar em um projeto grande significa dar satisfações à gerência constantemente. 
"Em vez de promover o produto aos consumidores, eu ficava atolado no escritório até a meianoite 
preparando slides para minha apresentação mensal de atualização do andamento do projeto", diz 
David Ryan, 33 anos, um profissional de mercado para o Windows XP. Ele acabou de ser libertado 
para participar de um projeto de incubação no grupo de servidores, onde ele está alegremente 
liberado da maioria das apresentações. Na Microsoft uma apresentação geralmente é um relatório 
de progresso ilustrado com pelo menos 15 slides PowerPoint.  
 
 

Conversando com Steve  

Forbes: Você acha que os empregados da Microsoft 

deveriam estar mais assustados?  

Steve Ballmer: Eu acho que nossos funcionários estão mais 

conscientes dos riscos competitivos e desafios do que o mundo 

exterior está. Eu provavelmente recebi 50 e-mails desde a 

Microsoft Global Business Conference com vários comentários e 

eles são quase todos sobre como este foi o melhor MGB que já 

tivemos, ou o melhor em sete anos. Por quê? Eles disseram, 

porque em alguns anos eu não senti como vocês - "vocês" 

significando a corporação - estavam fazendo tanto quanto era 

preciso ser feito para nos dar as ferramentas que nós 

precisamos para sair e competir. Você não nos dá desculpas - 

está tudo nas nossas mãos agora. Nos temos que sair para 

ganhar!"  

Forbes: Depois de três décadas de dominação sobre a 

indústria dos computadores, ela começou a perder força. 

Você vê algum paralelo entre a IBM e a Microsoft?  



Ballmer: A IBM nunca foi uma companhia de software. 

Trabalhei com seus engenheiros de software dez anos sem 

parar. Eles nunca tiveram uma capacidade genuína de criar 

inovação em software. Eu acho que software lidera muito do 

que acontece na indústria de TI. A competência genuína deles 

está em manipular e gerenciar grandes empresas como 

clientes. Nós temos que constantemente nos perguntar "temos 

os músculos de inovação para a próxima geração?" Eu acho que 

temos. Agora, nós temos alguns músculos de negócios que 

ainda estamos desenvolvendo. Na verdade, nós não sabíamos 

nada de vendas, cinco, seis anos atrás. Hoje sabemos bastante 

sobre publicidade e vendas. Há cinco anos conhecíamos 

inovação em software, hoje sabemos sobre inovação em 

software e amanhã saberemos sobre inovação em software.  

Forbes: Como você encontra o equilíbrio de fazer deste 

um ótimo lugar para trabalhar sem torná-lo um ambiente 

confortável demais?  

Ballmer: Somos exigentes. Seis e meio por cento do nosso 

pessoal será mandado embora em um ano porque nós vamos 

decidir que eles não estão fazendo seu trabalho, que eles não 

estão se empenhando o suficiente. Olha, há um equilíbrio 

diferente de vida no trabalho para as pessoas em fases 

diferentes das suas vidas. Eu admito. Eu não trabalho tantas 

horas quanto eu trabalhava aos 25 anos de idade. Tenho medo 

de admitir, mas aos 25 anos, eu trabalhava 90 horas por 

semana e hoje eu não trabalho tanto. Eu acho que trabalho 

muito duro, mas hoje eu tenho uma esposa e três filhos e gosto 

de passar tempo com eles e eu não trabalho a mesma 

quantidade de horas que eu costumava trabalhar. Está aí, eu 

disse.  
 

 
Outros membros do staff dizem que qualquer movimento exige a assinatura de um advogado e 
que até aprovações de rotina podem levar semanas. Recentemente um funcionário esperou por 
um mês enquanto um pedido de compra de US$ 10 mil para um trabalho de desenvolvimento 
externo fosse aprovado pelo departamento legal. Quando os advogados terminaram, o orçamento 
já havia evaporado. Dennis Reno deixou a Microsoft há dois anos sentindo-se desgastado pela 
burocracia. Ele trabalhava 18 horas por dia mas conseguia fazer muito pouco porque ficava 
atolado dando conta da papelada. "A menor questão evoluiria para um pesadelo de uma centena 
de emails", diz Reno, que agora está na Plumtree Software.  
 



Ballmer vê a integração dos produtos como a grande vantagem da Microsoft - como seu software 
alcançar de desktops a servidores, databases e a web e até os telefones e settop boxes. Mas 
alcance significa complexidade. Do jeito que está, a última versão do Windows tem 50 milhões de 
linhas de código e Vista vai ter muito mais.  
 
"Os projetos tinham seu peso reduzido pela integração", diz Alexander Hopmann, que pediu 
demissão da Microsoft em março para ir trabalhar numa empresa nova em sistema de 
homenetworking, a Pure Networks, em Seatlle. Em 2000, ele trabalhou num novo software de 
armazenamento para o Exchange, um programa servidor que trabalha com o e-mail do Microsoft 
Outlook. Mas o time do Outlook, sem admitir, não queria o programa. "Eles me mandaram um 
documento de 200 páginas que dizia que a nossa tecnologia tinha de ser 100% melhor que o que 
havia no momento. Aí ela falhou, claro, então eles o fizeram sozinhos. "  
 
Mais recentemente, programadores no serviço on line do MSN estavam prontos para lançar uma 
ferramenta de busca que deixaria que os usuários vasculhassem seus próprios PCs, mas o 
laboratório de pesquisa e a divisão windows estavam trabalhando em esforços similares. Alguns 
argumentaram que qualquer nova ferramenta deveria ser inserida no Vista. YusufMehdi, um 
executivo top do MSN, teve de mergulhar na companhia por um mês até conseguir um 
compromisso que permitiu que as pesquisas para ambas as ferramentas de busca do MSN e do 
Vista poderiam continuar.  
 
Ballmer se moveu no sentido de contar as dificuldades da grandeza, incentivando os funcionários 
a pensarem mais no consumidor e menos nos afazeres internos. Na reunião de vendas no último 
mês de julho, o antigo chefe Kevin Johnson encorajou a audiência a "simplesmente dizer não" a 
pedidos internos e a reuniões. Ele ordenou que todas as reuniões internas seriam feitas às terças-
feiras, para que seu pessoal pudesse ir atrás dos clientes no resto do tempo. Alguns clientes 
dizem que a Microsoft está respondendo melhor do que costumava no passado. "A velha Microsoft 
tomava seus clientes como garantidos", diz J. E. Henry, chefe de tecnologia na rede de cinemas 
Regal Cinema. "Eles não ligavam para o que a gente tinha a dizer sobre o custo total da 
propriedade (do programa), segurança, riscos. Depois que Steve assumiu, passei a perceber uma 
mudança completa. " 
 
Nos seus dias de complacência, a IBM tinha uma política de não demitir. Ballmer, determinado a 
não deixar que "madeira morta" se acumule na sede da empresa em Redmond, estado de 
Washington, dispensa 6,5% da força de trabalho da empresa todos os anos por desempenho 
inadequado. Ele faz um esforço valoroso de penetrar na colméia gerencial para acompanhar as 
abelhas-operárias. Ele escreve um resumo trimestral, que é enviado por e-mail a todos os 
funcionários e também faz vários Webcasts por ano. Ele regularmente faz o que chama de "pular 
níveis um-a-um" com indivíduos ou grupos que estão até 10 níveis hierárquicos abaixo dele. 
Outro método: criar reuniões de improviso focalizadas em grandes questões. Recentemente ele 
desafiou a equipe do Microsoft Business Solutions a descrever como ela iria atingir as empresas 
de tamanho médio.  
 
Ballmer criou uma dúzia de pesquisas internas para dar aos empregados a sensação de que suas 
opiniões eram ouvidas. O pool Microsoft é uma pesquisa de opinião anônima com 60 frases que os 
empregados devem avaliar em graduações que vão de "fortemente discordo" a "fortemente 
concordo", em tópicos como responsabilidade e recompensa por desempenho. Ano passado, a 
Microsoft recebeu 70 mil respostas escritas para várias questões. A satisfação do consumidor é 
medida todos os anos. Os funcionários se reúnem com os gerentes todos os meses de agosto para 
planejarem até seis "compromissos" para o ano seguinte. Cada tarefa é designada para um dos 
15 níveis hierárquicos - o sistema todo parece com a graduação salarial dos funcionários públicos 
- e lhe é fornecido um "kit de ferramentas de competência", uma lista das habilidades que um 
determinado funcionário de um determinado nível deve ter.  



Nas reuniões anuais de desempenho os gerentes são compelidos a classificar seus funcionários 
em escalas de 1 a 5. Diz Hopmann, o fugitivo agora na Pure Networks:" Há uma burocracia que 
ao longo do tempo desenvolveu essas regras. "  
 
O moral dos funcionários certamente seria melhor se Microsoft continuasse a crescer 50% por 
ano, como estava há 15 anos. Sem contar os ganhos de vendas singulares de opções, no ano 
fiscal que acaba de terminar em agosto, ela estava acima apenas 19%.  
 
3% é a participação da Microsoft no mercado total de aplicações de negócios, depois de gastar 
US$ 2, 5 bilhões em aquisições. 
 
O console Xbox é um sucesso, mas sua divisão perdeu US$ 4 bilhões em quatro anos e ainda não 
está no azul. A divisão de software para telefones celulares, também deficitária, tem apenas uma 
pequena fatia do mercado para aparelhos de telefone celular. A Microsoft Business Solutions, 
depois de adquirir Great Plains Software por US$ 1,1 bilhão e Navision por US$ 1,4 bilhão, deve 
entregar US$ 10 bilhões em vendas até 2010. Na sua atual taxa de crescimento de 6%, MBS vai 
precisar de 43 anos para atingir esse objetivo.  
 
"Nos dê tempo", diz Ballmer. "Você poderia dizer que 1995 a 2000 era sobre a gente ganhar nos 
desktops. Então, de 2000 a 2005 nós ganhamos e lideramos o mercado de servidores. E, nos 
próximos cinco anos é tudo sobre liderar e ganhar na internet", ele diz. Ainda assim, foi em 1995 
que Gates distribuiu seu memorando "maré alta", uma chamada às hordas da Microsoft:"Como o 
PC, a internet é uma maré alta. Ela vai passar por cima da indústria dos computadores e muitas 
outras, afogando aqueles que não aprenderem a nadar nas suas ondas. "Uma década depois, a 
Microsoft está determinada a ganhar a web? De jeito nenhum. De qualquer forma, a Microsoft é 
tão viceralmente competitiva que ainda pode vir a prevalecer em videogames, busca e servidores. 
Microsoft "é a maior novata do mundo", diz o programador estrela Ray Ozzie, que escreveu o 
Lotus Notes e se juntou à Microsoft em abril quando a gigante comprou a sua startup, a Groove.  
 
"Ninguém parece se sentir confortável em sua própria pele aqui. É esquisito. Eles ainda precisam 
ser bem-sucedidos. " Para ele, Ballmer é muito orgulhoso para dizer:"Os executivos top percebem 
o potencial que a Microsoft tem. Mas a próxima leva de funcionários, não, por causa do preço das 
ações. " 
 
Disponível em: <http://forbesonline.com.br>. Acesso em 31 out. 2005.  


