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Por ANDRÉ BORGES

A
idéia é genial. Em questão
de horas, se espalha pelo
mundo e vira moda, ganha
milhares de usuários, inte-

gra pessoas — e tudo de graça. Atrai a
mídia, rende encontros, empregos,
amizades, casamentos. Agora só falta
um detalhe: fazer com que essa fan-
tástica engenhoca gere dinheiro.

É dessa situação — que não é novi-
dade alguma no mundo dos bits —
que a Microsoft e suas subsidiárias es-
palhadas pelo mundo têm procurado
fugir desde sempre. Não se trata de di-
zer que o senhor Bill Gates tenha
orientado toda a sua vida apenas pelo
lucro, mas a realidade é que, nos últi-
mos 30 anos, sua companhia tem tira-
do proveito do fato de ser uma forne-
cedora exclusivamente de software, ao
contrário das gigantes que fabricam

hardware, obrigadas a conviver com
taxas de lucro cada vez menores. "A
Microsoft tem sido muito eficiente em
conseguir fazer algo que, efetivamen-
te, gere receita, esse é o nosso negó-
cio", afirma o presidente da Microsoft
Brasil, Emílio Umeoka. -

Mas como tudo na área de tecno-
logia, o mundo bilionário dos pro-
gramas de computação também é
passível de mudanças. A nova onda
de inovação tecnológica que despon-
ta entre os principais fornecedores de
sistemas traz alguns ingredientes iné-
ditos ou, pelo menos, pouco utiliza-
dos na área de software. São mode-
los de negócios e formas diferencia-
das de se vender programas, o que
também significa novas fontes de re-
ceita e maneiras do usuário se rela-
cionar com a tecnologia.

Tradicionalmente calcada em re-

ceitas com venda de licenças de soft-
ware, a Microsoft já trata de experi-
mentar outras fontes. "Estamos lan-
çando o (sistema operacional) Win-
dows Live e o (pacote de escritório)
Office Live, onde começamos a en-
xergar um subsídio vindo de propa-
ganda", diz Umeoka.

Além de publicidade, os programas
Live também passam a gerar caixa
com a oferta de serviços com paga-
mento mensal. "O usuário poderá ter 
acesso a serviços de antivírus, anti-
phishing, anti-spam, e poderá pagar 
mensalmente por esses serviços. Você
vai poder hospedar coisas fora de sua
máquina e gerenciá-las a partir de
qualquer computador, usando um
modelo de assinatura", explica.

A tendência foi antecipada pelo
MSN, portal que concentra aplicati-
vos como correio eletrônico e de co-

13



municação instantânea. O interesse
publicitário não é por acaso. Segundo
o Ibope Inteligência, apenas o MSN
Messenger alcança mais de 70% dos
acessos domésticos realizados no País,
à frente dos principais portais da web.

"A receita de publicidade é algo
que o Google tem em seu recurso de
busca, mas que não conseguiu ainda
reproduzir em outros ativos, como o
Orkut, por exemplo. Eles não conse-
guem maximizar esse negócio", co-
menta Umeoka.

Segundo o executivo, o desafio do
Google com sua ferramenta de comu-
nicação e encontros on line é o mes-
mo enfrentado pela Sun Microsystems.
"A Sun começou todo esse negócio
com (a linguagem de programação)
Java, mas não consegue ganhar dinhei-
ro com isso", diz.

Uma provocação ao software livre?
Muito pelo contrário. Questionado so-
bre a maneira como a Microsoft enca-
ra hoje o software livre, isto é, progra-
mas que não têm custo de licencia-

mento, Umeoka diz que o distancia-
mento entre ambos modelos está com
seus dias contados. "Quando a gente
olha os modelos de software livre e co-
mercial hoje, vemos que, basicamente,
daqui a uns três ou cinco anos esse mo-

delos vão convergir. Para nós isso está
bem claro. Coisas que são boas em am-
bos modelos estão sendo utilizadas pe-
las duas partes."

De fato. A própria Microsoft tem
descentralizado o desenvolvimento de
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O retorno do Rei
Por DANIEL LYONS

Na Microsoft, o espaço se alar-

gou entre seus lucros volumosos e

suas ações. As ações da empresa fe-

charam 2005 apenas alguns centa-

vos acima do valor com que inicia-

ram o ano, enquanto rivais no seg-

mento de tecnologia como Apple e

Google no mínimo dobraram de va-

lor. No final de 2005, a cotação das

ações da empresa fundada por Bill

Gates estavam na metade do pico que

registraram em 1999.

Mas o rei do software, a despeito

da sua arteriosclerose de meia-idade,

pode estar pronto para o rock and roll

novamente, de acordo com o que diz o

responsável pela área der investimen-

tos (chief investment officer) do Tradi-

tion Capital Management. O console de

jogos Xbox 360 deve vender 3 milhões

de unidades nos seus primeiros 90

dias no mercado. Além dele, dois enor-

mes lançamentos estão previstos para

o segundo semestre de 2006: o Win-

dows Vista e, uma nova versão do sis-

tema operacional líder de mercado, e o

Office 12, a mais recente interação de

uma suite de aplicações de produtivi-

dade para desktop.

Os softwares da Microsoft sofrem

desafios significativos me relação ao

sistema operacional Linux que é livre e

tem crescido rapidamente. Mesmo as-

sim , o Windows continua a ser o sis-

tema operacional para computador

mais popular do planeta, presente em

90% dos computadores de mesa e

passando a frente do Linux em servi-

dores numa proporção de 3 para 1, de

acordo com a empresa de pesquisa de

mercado IDC.

No ano fiscal que terminou em ju-

nho de 2005, a Microsoft viu seus ga-

nhos crescerem 49% para US$ 12,2

bilhões em US$ 39,8 bilhões em fatu-

ramento. Os avanços do primeiro tri-

mestre foram igualmente impressio-

nantes. Essas ações são vendidas em

um baixo (para ela) 23 vezes os ga-

nhos e há muito espaço para aumentar

muito os dividendos (agora variando

1,2%). O pagamento do trimestre só

aumentou alguns centavos.

seus sistemas, prática que absorveu das
comunidades de software livre, que to-
dos os dias colaboram com a manuten-
ção e criação de novas aplicações para
seus programas. "É algo que a gente
conseguiu aprender e que temos utili-
zado no próprio desenvolvimento de
nossos produtos. Se você entrar na ver-
são beta do Windows Live, terá um re-
torno sobre como estamos melhoran-
do o produto. O mesmo acontece com
os desenvolvedores", diz o executivo.

Como numa via de mão dupla,
Umeoka avalia que os principais for-
necedores de software livre também es-
tão passando por uma reestruturação
de modelo de negócios, ações que pas-
sam, inclusive, por fusões e aquisições
de empresas. "A Novell comprou a Su-
Se e a Red Hat. A própria Mandriva,
fusão da Mandrake Software e Conec-
tiva, também está indo para um mode-
lo de negócios muito mais comercial,
com assinatura para uma série de ser-
viços ou como transação comercial
mesmo, aquelas em que você vende."

Outras iniciativas dão subsídio à
analise de Umeoka. No último ano, Li-
nus Torvalds, criador do sistema ope-
racional Linux, pediu para que a co-
munidade de software livre começas-
se a estruturar o processo de progra-
mação do sistema operacional, de for-
ma a ter uma documentação mais pre-
cisa do código, assim como acontece
no modelo proprietário. Torvalds
também decidiu registra a marca Li-
nux e, desde julho passado, passou a
contatar fornecedores de seus sistemas
para que eles comecem a pagar pelo
uso do nome.

A razão da cobrança, declarou ele,
seria para emitir licenças específicas do
nome da marca para cada cliente, pro-
tegendo o usuário do uso confuso e
não-autorizado do selo do pingüim. O
dinheiro também ajudaria a criar um
fundo de defesa para disputas judiciais
que envolvessem a marca Linux.

Talvez a mais inovadora ação da Mi-
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REPORTAGEM DE CAPA

Larry Page, da Google: busca de receita com publicidade em todos os ativos

crosoft no que se refere a modelos de
negócios esteja acontecendo na índia.
Por lá, a empresa testando a oferta de
programas mais populares — como
Windows e o pacote Office — por
meio de pagamento pré-pago. O usuá-
rio paga um valor específico e tem
acesso aos sistemas por determinado
período. Uma operadora de telecomu-
nicações entra como parceira do pro-
jeto, já que o acesso precisa de uma co-
nexão à internet de alta velocidade.

"Ainda estamos na fase de entendi-

mento de mercado, mas é um proje-
to que está indo bem", comenta
Umeoka, acrescentando que o mode-
lo deve ser testado no Brasil ainda
neste ano. "Estamos só vendo ques-
tões de infra-estrutura. Quando nós
olhamos o mercado brasileiro, vemos
que o modelo de pré-pago está fun-
cionando bem, o brasileiro está acos-
tumado a lidar com a idéia de paga-
mento à prestação. Acho que pode
dar muito certo por aqui", diz.

Outras iniciativas da subsidiária

brasileira sugerem que a idéia pode
pegar. Há cerca de três meses, a Mi-
crosoft firmou uma parceria com a fa-
bricante de micros Itautec, que pas-
sou a vender computadores com uma
versão de testes do pacote Office, com
validade de 60 dias. Umeoka não de-
talha resultados, mas deixa claro que
o projeto serve de incentivos para ou-
tras propostas.

Antes disso, a Microsoft já havia tes-
tado com a rede varejista Magazine
Luiza a oferta do micro pré-pago, em
que o consumidor adquiria uma má-
quina por um preço reduzido, mas
com um limite de horas de uso do
Windows XP Home. Quando termina-
vam suas horas, era possível comprar
cartões nas lojas da rede, que davam
direito a mais tempo de utilização do
sistema. Conforme o usuário acrescen-
tava créditos para usar o sistema, o sal-
do final de seu computador diminuía,
até que, após um determinado núme-
ro de cartões usados, o sistema opera-
cional era liberado.

"O Brasil, assim como a Rússia, a í-
ndia e a China (países que formam os
BRICs) é foco da Microsoft entre os
países em desenvolvimento. Para se ter
uma idéia, basicamente 50% dos PCs
anualmente destinados a países emer-
gentes vão para esses quatro países, so-
mando 30 milhões de máquinas", co-
menta o presidente da Microsoft.

A maior parte dos fornecedores de
software torce o nariz ao ser criticada
pelo custo alto de seus sistemas, o que
levaria o usuário a optar pelo produ-
to pirateado, mas o fato é que a pró-
pria Microsoft tratou de criar um
software com configuração simplifi-
cada, com o objetivo de baratear o
acesso à tecnologia.

Deu resultado. O Windows Starter
Edition, que foi instalado nas máqui-
nas dos principais fabricantes de PCs
no País, vendeu cerca de 300 mil có-
pias entre maio e dezembro de 2005,
ano em que o brasileiro comprou 5,2
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milhões de máquinas, segundo pes-
quisas da consultoria IDC. Também
em 2005, a pirataria caiu de 74% para
65%, o que significa que cerca de 500
mil máquinas entraram para o mer-
cado formal, isto é, tiveram recolhi-
mento de impostos.

Questionado se houve casos em que
consumidor adquiria a máquina com o
sistema simplificado, para depois tro-
cá-lo por uma versão pirata do Win-
dows completo, Umeoka nega que isso
tenha ocorrido. "Nós fizemos muitos
estudos, porque uma das nossas preo-
cupações era saber como esse produ-
to estaria posicionado em relação ao
restante da família do Windows. O que
nós descobrimos é que houve pouquís-
sima canibalização das versões domés-
tica e profissional. O que tivemos foi
um acréscimo da base."

Para atacar a pirataria, a empresa te-
ve que atacar ainda outro problema: a
falta de financiamento. Da Microsoft
Capital veio R$ 100 milhões em inves-
timentos. Um programa foi criado com
o Bradesco e o Finasa, financiando em
até dez vezes sem juros a primeira
aquisição de tecnologia da pequena e
média empresa. "Temos cerca de 4,5
mil empresas que participaram desse
programa de financiamento. E ainda
continua disponível."

Web services, ou simplesmente co-
locar na internet uma série de funcio-
nalidades de software, disponíveis ao
usuário por meio de um navegador.
Entre as apostas da Microsoft para
2006, são os chamados web services os
merecedores de maior atenção.

Em dezembro passado, a empresa
inaugurou, em Recife, um centro de ex-
celência especializado em serviços de
internet. O local foi montado muito
próximo ao César (Centro de Estudos
e Sistemas Avançados do Recife), no
Porto Digital, e já tem um cliente, a

Este ano, os web services
terão prioridades

FORBES BRASIL • 20 DE JANEIRO DE 2006

Motorola, que já exporta US$ 50 mi-
lhões com base no César.

A meta da Microsoft mundial, se-
gundo Umeoka, é ter 90 centros nos
BRICs até o final da década. De seu la-
do, adiciona o executivo, o Brasil tem
que atentar para seu talento em expor-
tação de conhecimento. "O Brasil po-
de se tornar um país diferenciado em
termos de produção de software e con-
teúdo para web services. Os centros
que criamos (atualmente são 20 insta-

lações) são locais que começaram fo-
cando em desenvolvimento de (tecno-
logias em linguagem de programação)
XML e que agora estão migrando pa-
ra esse conceito de web services."

Um dos cenários que dá convicção
ao executivo sobre as oportunidades
do País com oferta de serviços via in-
ternet está relacionado à necessidade
de integração de ambientes heterogê-
neos de tecnologia, como sistemas
proprietários e de código-fonte aber-

to. "As empresas vão ter que
saber conectar esses am-
bientes. Por isso os web ser-
vices são tão importantes,
eles são os conectores des-
ses sistemas."

Mas exportação de servi-
ços também significa quali-
ficação. Em março passado,
a Microsoft criou um progra-
ma de aceleração do CMMI
(Capability Maturity Model
Integration), um tipo de pas-
saporte para que a empresa
nacional possa competir lá
fora. Mas ainda há muito
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chão pela frente. "Hoje já são oito as
empresas que estão conosco. É um pro-
cesso caro, que leva cerca de 18 meses
em ritmo acelerado. Estamos subsi-
diando 40% das iniciativas, e mesmo
assim custa cerca de R$ 180 mil para
cada companhia. Mas é preciso inves-
tir na certificação", comenta Umeoka.

Segundo o executivo, mais de 80%
das empresas desenvolvedoras de soft-
ware da índia possuem CMMI nível 3
ou mais (a escala segue até o nível 5).
No Brasil são menos de 30 companhias
certificadas, entre três mil prestadores
de serviços do setor. "As empresas que já
estão com a gente devem concluir seus
processos nesse ano. Queremos pelo
menos dobrar o número atual de 30 em-
presas certificadas no País em três anos.
Nesse ano devemos recrutar novos par-
ceiros para fazer esse investimento."

Para além de projetos de certifica-
ção, oferta de aplicações de serviços
via internet e mercado de PCs, a Mi-
crosoft também estará olhando para
tecnologias pontuais em 2006, como é
o caso da IPTV (TV via protocolo de
internet), destinada a operadoras de
telecomunicações e a aplicações espe-
cíficas do setor corporativo.

"É algo que irá revolucionar o setor
em termos de convergência. Muitas
empresas vêem utilização dessa tecno-
logia em treinamentos sob demanda e
eliminação de memorandos, por
exemplo", comenta Umeoka, acrescen-
tando que a empresa já fechou um
acordo na área de hardware com a Al-
catel, que entrará com a parte de setup
box (aparelho instalado nas TVs).
"Nós provemos a parte de infra-estru-
tura em termos de servidores e hospe-
dagem, sem fazer o conteúdo", explica.

Puxando o fôlego, o executivo lem-
bra ainda que o mercado brasileiro te-
rá outras novidades no segundo se-
mestre, como a chegada do Windows
Vista e do Office 12. Os programas
prometem fazer muito barulho — e di-
nheiro também. 

Paralisada pela burocracia
Por VICTORIA MURPHY

A Microsoft está desacelerando. Es-

tá maior, mais lenta e menos lucrativa

que há cinco anos. Suas vendas cresce-

ram 73% em cinco anos, mas os lucros

aumentaram apenas 30%. A folha de pa-

gamento duplicou nos últimos seis anos.

No ano fiscal de 2005, as vendas au-

mentaram 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 das

suites de aplicações de desktop — pro-

dutos lançados a uma década atrás —

para obter 80% das suas vendas e

140% dos seus lucros. Produtos mais

recentes — a máquina de videogame

Xbox, o serviço online MSN, o wireless

e alguns negócios pequenos de soft-

ware — juntos somaram US$ 7 bilhões

em perdas em quatro anos.

Nos softwares de serviço à rede, a

Microsoft tem 20% do mercado que

mais cresce, enquanto que o programa

gratuito Apache, uma variante Lynux,

tem 70% — o que eqüivale US$ 6 bi-

lhões em faturamento caso a Microsoft

tivesse feito as vendas. Em busca, Goo-

gle and Yahoo obtém 70% das questões,

enquanto o MSM só é procurado por

13% dos internautas. Google já dá algu-

mas ferramentas (procura em desktop,

arquivo de fotos) que a Microsoft prome-

te 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 buro-

crática. Alguns empregados atuais e an-

tigos descrevem um mundo de sessões

de estratégia que duram 14 horas, aná-

lises de negócios intermináveis e uma preo-

cupação desmedida com PowerPoint slides;

de trabalhosas avaliações de emprego, cen-

tenas de e-mails por dia e uma competição

interna tão grande entre as divisões que aca-

ba atrasando o lançamento de produtos. Em

resumo, eles descrevem precisamente o

comportamento que atrapalhou outra gi-

gante da tecnologia:lnternational Business

Machines no final dos anos 80. De forma re-

veladora, a IBM atingiu um ponto de crise lo-

go depois de completar três décadas ven-

dendo computadores a usuários comerciais.

"A Microsoft se tornou o que ela costu-

mava zombar", diz Gabe Newell, um pes-

quisador nas três primeiras versões do Win-

dows. Em rodadas de pôquer que iam até al-

tas horas com "Bill e Steve" em meados dos

anos 80, ele diz,

"Nós riamos da IBM. Eles tinham todo

esse processo para monitorar produtivida-

de e ainda assim nós sabíamos que eles ti-

nham uma produtividade ruim. Isso é a Mi-

crosoft hoje." Jeff B. Erwin, que pediu de-

missão depois de cinco anos lá, acrescen-

ta: "Microsoft tem algumas das pessoas

mais inteligentes do mundo, mas eles as

estão destruindo. Você tem lá uma popula-

ção grandemente infeliz."

Infeliz porque eles não estão ficando ri-

cos da mesma forma que eles ficavam nos

anos 90. Em setembro de 2003, a Microsoft

finalizou seu programa de opções de ações,

substituindo-o com ações sem direito a vo-

to, que não estão nesse momento fazendo

muitos milionários. Desde o crash da tecno-

logia em 2000, as ações da Microsoft per-

deram metade do seu valor, embora ela te-

nha obtido melhores resultados que as qua-

tro classificadas seguintes no ranking de

março de 2000 da Nasdaq de ações por ca-

pitalização de mercado: Cisco, Intel, ITV Del-

taCom e Oracle). E agora tem sido eclipsa-

da pelo Google.

Steven Ballmer, 49 anos, que se tornou
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executivo-chefe seis anos

atrás, quando o setor de tecno-

logia estava no auge em Wall

Street, animadamente afirma

que a empresa tem uma enor-

me, fantástica oportunidade de

mudar o mundo e uma enor-

me, fantástica oportunidade de

crescer. Ballmer é um dos ho-

mens mais ricos do mundo.

Sua parte de 3,78% na empre-

sa 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 mi-

lhões de ações todos os tri-

mestres para diversificar seus

ativos, Ballmer raramente dis-

põe de suas ações e, quando o

faz, é principalmente para ca-

ridade. Ele dirige um Ford de

sete anos de idade todos os

dias para o escritório.

Por duas décadas, Ballmer

foi o braço direito de Gates.

Ele chefiou as vendas do Win-

dows 95 e tornou-se presiden-

te em 1998. Em janeiro de

2000, Gates cedeu o lugar de

CEO para poder observar o pa-

norama geral dos negócios. Ao assumir o

comando, Ballmer construiu uma estrutura

gerencial inflexível. Ele reorganizou a empre-

sa em sete divisões e ordenou que cada um

abrisse publicamente uma declaração tri-

mestral de perdas e ganhos. "Este será um

lugar com estrutura, mas estrutura que aju-

de o trabalho em equipe, não política ou bu-

rocracia", afirmou Ballmer.

Com a responsabilização e prestação de

contas, entretanto, vem a competição por

recursos. As sete divisões atuam como

rivais, perseguindo tecnologias que se so-

brepõem e guerreando sobre qual código

vai prevalecer nos espaços em que produ-

tos de diferentes divisões interagem. "Win-

dows and Office nunca deixarão MSN ter

mais orçamento ou mais controle", diz Mark

Jen, que pediu demissão da Microsoft há

oito meses. "MSN e-mail deveria conversar

com os contatos do Office Calendar e com-

partilhar compromissos do Office com famí-

lia e amigos na web. Mas aí MSN poderia ca-

nibalizar 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 pre-

vista para o fim do ano de 2006, jura a em-

presa. Alguns analistas dizem que início de

2007 é mais provável.

Outros membros

do staff dizem que

quase qualquer movi-

mento exige a assina-

tura de um advogado

e que até aprovações

de rotina podem levar

semanas. Recente-

mente, um funcionário

esperou um mês para

que um pedido de

compra de US$10 mil

para um trabalho de

desenvolvimento ex-

terno fosse aprovado

pelo departamento le-

gal. Quando os advo-

gados terminaram, o

orçamento já havia

evaporado.

Mais recentemente,

programadores no

serviço on line do

MSN estavam prontos

para lançar uma ferra-

menta de busca que

deixaria os usuários

vasculharem seus pró-

prios PCs, mas o labo-

ratório de pesquisa e a

divisão windows esta-

vam trabalhando em esforços similares.

Alguns argumentaram que qualquer no-

va ferramenta deveria ser inserida no

Vista. Yusuf Mehdi, um executivo top do

MSN, teve de mergulhar na companhia

por um mês até conseguir a permissão

para que as duas ferramentas de busca

do MSN e do Vista continuassem.

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, Washington,

dispensa 6,5% da força de trabalho da

empresa todos os anos por desempe-

nho inadequado.
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