
Os vários desafios da Microsoft: o tamanho da empresa seria uma vantagem ou um 
fardo?  
 
A Microsoft anunciou que investirá cerca de 2 bilhões de dólares para barrar o avanço de rivais 
como o Google e frustrar as ambições da Sony no segmento de videogame. Atualmente, a 
Microsoft perde mais de 30 bilhões de dólares em valor de mercado todos os dias.  Essa 
estratégia comercial está correta ou seria uma reação exagerada? 
 
Provavelmente um pouco das duas coisas, de acordo com especialistas da Wharton. A 
Microsoft não está de modo algum com problemas financeiros. A empresa divulgou uma renda 
líquida de 2,98 bilhões de dólares sobre receitas no valor de 10,9 bilhões no trimestre 
encerrado em 31 de março. Contudo, a grande questão é saber se a empresa será capaz de 
manter esse desempenho no decorrer da próxima década. De acordo com Andrew Metrick, 
professor de Finanças da Wharton, a reação aos planos de aumento de gastos por parte da 
Microsoft em 2007, detalhados pela empresa em seu relatório de lucros do terceiro trimestre 
fiscal, de 27 de abril, pode ser um sintoma da crescente preocupação diante de um cenário 
cada vez mais competitivo. “Gastar 2 bilhões de dólares não significa perder 30 bilhões em 
valor de mercado”, observa Metrick. “Sejamos honestos: 2 bilhões de dólares para a Microsoft 
é como uma espinha em um elefante. O mercado concluiu disso que a empresa está muito 
mais assustada com o futuro do que os investidores imaginavam.” 
 
Na verdade, a Microsoft é uma empresa em transição, e os investidores, clientes e toda a 
indústria de tecnologia teriam muito a ganhar se prestassem atenção nisso. A grande questão 
é saber se a empresa tem a agilidade necessária para competir com sua longa lista de rivais 
em inúmeras frentes: com o Google no setor de pesquisa e de publicidade na Internet; com a 
Sony no segmento de videogames — o Playstation 3 será lançado em 17 de novembro; com o 
Linux dentro das empresas; e com a Apple na mídia digital, só para citar alguns exemplos. O 
sistema operacional Vista, da Microsoft, não chegará a tempo de tirar proveito da alta 
temporada do período de férias: o novo sistema estará disponível aos portadores de contrato 
de licenciamento por volume no final de 2006, porém outras empresas e também usuários só 
terão acesso a ele em algum momento de 2007. Ao incursionar por novos mercados, tais como 
os segmentos de comunicação móvel e de entretenimento digital, a Microsoft pode estar 
esgarçando demais sua estrutura sem com isso obter retornos suficientes, dizem os analistas. 
 
Não que esse tipo de preocupação impeça a gigante de software de Redmond, no estado de 
Washington, de investir pesadamente em novos negócios como, por exemplo, o Xbox, que só 
lhe deu prejuízos. Durante nove meses, até 31 de março último, a divisão de lar e 
entretenimento da Microsoft, que inclui o Xbox, teve prejuízos operacionais de 848 milhões de 
dólares sobre receitas de 3,1 bilhões. A Microsoft é a terceira colocada no segmento de busca, 
atrás do Google e do Yahoo, e o seu MSN registrou um ligeiro prejuízo no terceiro trimestre. O 
Windows Live, uma tentativa da empresa de disponibilizar alguns recursos de sua plataforma 
Windows na Internet, está ainda em etapa inicial. 
 
Don Huesman, diretor sênior de tecnologia da informação da Wharton, diz que os 
investimentos da Microsoft têm como objetivo dar tempo à empresa para que ela ache uma 
forma de se reinventar. Investindo em novos mercados, a Microsoft se “coloca em posição de 
espera até se refazer”, observa Huesman. “A concorrência não é com o Google apenas. Mais 
cedo ou mais tarde, as pessoas não serão proprietárias de softwares; o acesso será todo 
online.” 
 
Em um evento realizado no Vale do Silício em 11 de maio, Steve Ballmer, CEO da Microsoft, 
reconheceu que o negócio principal da empresa — a comercialização do Windows e do Office — 
poderia sofrer mudanças. “O software está realmente evoluindo no sentido de se tornar 
software e serviço ao mesmo tempo, em vez de software apenas”, disse. 
 
Eric Clemons, professor de Gestão de Operações e de Informações da Wharton, diz que a 
procura da Microsoft por um novo negócio demonstra que a empresa não despreza as lições da 
história. A IBM, por exemplo, apegou-se por tempo demais aos mainframes e “acabou 
perdendo o bonde dos minicomputadores usados pelos grupos de trabalho, bem como a 



transição de uma lucratividade baseada no hardware para outra baseada no software da 
indústria de PC”, assinala Clemons. “Talvez seja essa a razão pela qual a Microsoft insista em 
tentar ganhar controle nas áreas de Internet, jogos e outros softwares.  A empresa não vê 
vantagem alguma em ser uma gigante do segmento de sistemas operacionais enquanto o 
mercado migra para algo totalmente diferente.” 
 
Uma vez que a Microsoft não tem intenção alguma de perder o posto máximo no segmento de 
tecnologia, ela tem a obrigação — para não falar dos 38 milhões de dólares em caixa até 31 de 
março — de investir pesadamente em novos mercados, observa Sarah Kaplan, professora de 
Administração da Wharton. “Se a Microsoft quiser mudar, terá de investir muito nessa 
mudança”, observa Kaplan. 
 
Destruição criativa 
 
Investir em mudança é uma coisa; outra coisa é o retorno proporcionado por esse tipo de 
gasto. Em uma nota de pesquisa de 14 de maio, Charles DiBona, analista da Stanford C. 
Bernstein, questionou o plano da Microsoft de investir um montante que, segundo os cálculos 
de Bernstein, deverá resultar em um gasto de 2,3 bilhões de dólares. Desse total, DiBona 
estima que 700 milhões serão canalizados para a produção de mais Xboxes antes do 
lançamento do novo Playstation da Sony; 100 milhões serão destinados aos fabricantes 
chineses de PCs, para ajudá-los a comercializar exemplares legítimos do Windows, e 1,5 bilhão 
será gasto na concorrência com o Google nos segmentos específicos de publicidade online e 
serviços de Internet.   Este último investimento “persistirá indefinidamente”. 
 
“Cresce a preocupação de que a empresa estaria batendo duro demais nos adversários”, 
assinala DiBona. “Em face de batalhas recentes da Microsoft na Internet, muitos investidores 
questionam a validade e o sentido de se gastar mais dinheiro ainda na busca do que parece 
ser uma batalha perdida. Na ausência de uma compreensão mais profunda sobre a 
necessidade de tais gastos, de sua necessidade e possível retorno, existe a preocupação de 
que não passem de desperdício.” 
 
Kaplan, porém, defende que a Microsoft faça experiências em novos mercados e diz que nem 
mesmo um possível fracasso deve ser entendido como desperdício. “Uma empresa grande 
como a Microsoft precisa pôr em campo diversos experimentos com diferentes graus de 
conflito. Essa é a razão pela qual a destruição criativa é a dinâmica essencial do mercado.” 
 
Contudo, as questões suscitadas por Dibona põem a nu os nós que a Microsoft terá de desatar 
antes que possa declarar bem-sucedido um novo empreendimento, diz Clemons. “As empresas 
já consolidadas têm de pensar muito seriamente nas apostas que fazem, ao contrário do se 
passa com os novos empreendimentos. Quando o projeto de garagem de dois jovens não dá 
certo, o prejuízo resume-se ao tempo perdido e ao dinheiro investido que não volta; se, 
porém, o projeto for bem-sucedido, ambos saem lucrando”, observa Clemons. “Com isso, 
estimula-se o comportamento de risco. Se a Microsoft, IBM ou a Apple cometerem algum erro, 
todo o mundo fica sabendo. A imprensa cobrirá o evento de uma forma que nunca faria com os 
pequenos, portanto eles não têm o que temer.” 
 
A solução consiste em comprar tecnologias revolucionárias, e não inventá-las. “As grandes 
empresas não inventam todos os dias produtos revolucionários como os sistemas operacionais 
para PCs, sorvetes premium ou bebidas não-carbonatadas; se forem inteligentes e ágeis, elas 
compram as empresas que as produzem”, observa Clemons. 
Embora a Microsoft tenha seguido a estratégia de Clemons e adquirido inúmeras empresas 
para entrar em novos mercados — foi o caso, mais recentemente da Massive, uma empresa 
que trabalha com publicidade em videogames —, persiste o receio de que, em se tratando da 
Internet, a gigante do software parece afundar em um atoleiro semelhante a um Vietnã de 
pequenos concorrentes que não consegue derrotar. Clemons observa que tais receios são 
desmedidos. Embora a ambição da Microsoft de concorrer em múltiplos frontes pareça se 
basear em uma “teoria do dominó” — isto é, se ela perder em uma categoria, corre o risco de 
perder o domínio sobre o segmento de sistemas operacionais —, tal hipótese carece de 



racionalidade, já que o software da empresa continua a rodar na maior parte dos 
computadores do mundo todo. 
 
Jogando na “retranca” 
 
Como o predomínio do Windows é muito grande, todos os investimentos feitos pela Microsoft 
têm de passar pelo crivo do sistema operacional — e pelo fluxo anual de lucros que ele 
proporciona, observa Metrick. Embora muitos analistas considerem a Microsoft uma companhia 
hipercompetitiva, que joga sempre no ataque, Metrick vê a empresa  mais na defensiva, 
privilegiando a reação mais do que a ação. Em se tratando do Windows, a Microsoft não tem 
outra escolha senão jogar na “retranca”: a situação de monopólio da empresa no que diz 
respeito aos sistemas operacionais gera margens de lucros que não podem ser replicadas. 
 
A Microsoft está avaliada em 236 bilhões de dólares desde 12 de maio. Qualquer empresa 
recém-constituída que atinja uma receita anual de 2 bilhões de dólares é considerada um 
sucesso. A Microsoft precisaria de mais de 100 novos produtos de sucesso para manter seu 
valor atual de mercado se as margens do Windows e o Office começassem a despencar. “Não 
dá para jogar no ataque quando estão em jogo centenas de bilhões de dólares”, assinala 
Metrick. “Todos esses novos produtos são fichinha diante da possibilidade de perda de 
mercado do Windows e do Office.” 
 
Nesse contexto, os investimentos da Microsoft devem ser entendidos como uma tentativa de 
penetrar o futuro para entender de onde viriam as ameaças aos seus ganhos. “Se o Google for 
bem-sucedido na introdução de sua plataforma entre os aplicativos voltados para serviços e o 
Windows, cremos que uma combinação dada pela substituição lenta de PCs, perda de 
participação de mercado, pressão de preços e compressão de margens poria fim à franquia do 
cliente Windows”, observa DiBona. 
 
Caso isso aconteça, a Microsoft sairia perdendo em mercados em crescimento, como os da 
Índia e da China, diz Metrick. Conseqüentemente, vale a pena investir 1,5 bilhão de dólares 
para minar o predomínio do Google no segmento de busca se com isso a Microsoft puder 
impedir a gigante da Internet de corroer futuramente os ganhos gerados por seu sistema 
operacional. 
 
Dada a pouca possibilidade de que um novo empreendimento se torne um sucesso semelhante 
ao Windows, por que então a Microsoft deveria se importar com os novos mercados? A 
liderança da empresa valoriza a estratégia e sabe que precisa defender o Windows em 
aspectos sutis, diz Metrick. “A Microsoft não está preocupada em inovar. A empresa se 
preocupa em competir e em defender o desktop. Se o Windows perder espaço, não vejo como 
a Microsoft poderia substituí-lo. Para preservar sua participação de mercado e a margem anual 
proporcionada pelo Windows, a empresa teria de estar presente em todos os PCs.” 
 
Nesse contexto, diz Clemons, diversas atitudes aparentemente contraditórias da Microsoft 
ganham sentido. “No fim das contas, atitudes que pareciam inexplicáveis do ponto de vista do 
lucro — como a oferta gratuita de browsers e de e-mail incluídos no MSN — nada mais são do 
que subsídios cruzados oriundos dos lucros gerados pelo Windows  e que têm como objetivo 
permitir à Microsoft cobrar mais pelo sistema operacional’, diz Clemons. 
Tamanho: prós e contras 
 
A questão fundamental consiste em saber se a Microsoft seria grande demais para jogar na 
defesa, entrar em novos mercados e barrar o avanço de empresas velozes demais, como o 
Google. A empresa estaria, conforme acredita DiBona, batendo duro na concorrência? Ballmer 
já disse que a Microsoft está pronta para o desafio. “Só deve entrar no negócio de tecnologia 
quem estiver preparado para enfrentar mudanças. O mundo está mudando, temos de aceitar 
isso. O que é preciso fazer para crescer? O que devemos fazer para embarcar na próxima 
tendência e capitanear o processo de inovação?” 
 
Embora ninguém saiba se a Microsoft conseguirá navegar em meio a tantas mudanças, para os 
professores da Wharton o tamanho da empresa tem suas vantagens.  “Ser grande não é 



necessariamente ruim na indústria de desenvolvimento de software, sobretudo se isso gera 
grandes economias de escala ou vantagens de mercado significativas ao assegurar uma 
capacidade superior de inter-operabilidade ou garantir o quase monopólio de um produto 
primário indispensável que, do contrário, não passaria de oferta competitiva secundária”, 
observa Clemons. 
 
Tendo em vista a lucratividade da Microsoft, é difícil dizer que tamanho seja um problema. 
Huesman observa que o peso da empresa — e sua tendência de atacar novos mercados — 
produziu um fluxo de receitas diverso comparável ao do Google, que depende quase que 
exclusivamente de publicidade. No futuro, a diversificação poderá ser a principal arma da 
Microsoft, na medida em que impulsiona o crescimento do lucro e da receita em segmentos 
como o do Xbox, bancos de dados, software de negócios, sistemas de desenvolvimento e 
publicidade, explica Huesman, acrescentando que “o tamanho da Microsoft, resultante de 
fluxos diversos de receitas, proporciona segurança contra as instabilidades de mercados 
específicos”. 
 
Contudo, esse tamanho também tem suas desvantagens. Exemplo disso é o atraso ocorrido no 
lançamento do sistema operacional Vista, provocado em parte pelo fato de que o sistema 
precisa ser compatível com versões anteriores. O último lançamento de um sistema 
operacional pela empresa foi em 2001 — sinal de que ela segue uma estratégia que contraria 
as freqüentes atualizações tão comuns na maior parte dos softwares de hoje. 
 
Existe ainda uma “fuga de cérebros” na empresa e uma certa dúvida quanto a capacidade de a 
Microsoft conseguir desenvolver uma nova geração de líderes. Huesman chama a atenção para 
o fato de que o tamanho da companhia pode se tornar um obstáculo na hora de atrair novos 
talentos. “Uma organização do porte da Microsoft não pode oferecer a liberdade e a 
imparcialidade que uma empresa menor, como o Google, oferece. Será interessante observar 
o que acontecerá quando a gerência atual envelhecer.” 
 
Não se deve, porém, subestimar a Microsoft. Huesman observa que as analogias com uma 
guerra semelhante à do Vietnã para descrever os desafios que a empresa terá de enfrentar em 
relação ao Google talvez estejam apenas parcialmente corretas. Na verdade, talvez a analogia 
mais correta, neste caso, seja com a Guerra Civil americana, em que uma força menor e mais 
ágil do sul (exemplificada aqui pelo Google), derrotou outra mais disciplinada e rica do norte 
(Microsoft). “O sul, comandado pelos generais mais brilhantes da época, logo dominou a cena 
com uma série espetacular de sucessos’, diz Huesman. “No fim das contas, porém, as forças 
mais vagarosas, porém obstinadas, do norte, prevaleceram — em grande parte por causa do 
seu tamanho e de sua riqueza.” 
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