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mostra como o
acionista e presidente-
executivo da Microsoft
pretende enfrentar os
novos desafios que a
gigante do software
precisa superar

P
ara a Microsoft, 2006 foi
um ano de lançar produ-
tos: o sistema operacio-
nal Windows Vista, urna
nova versão do Office, o

player de música digital Zune, para
mencionar apenas alguns.

Para Steve Ballmer, presidente-
executivo da companhia, 2007 é um
ano de superar desafios: convencer
os clientes de que os mais recentes
produtos da Microsoft são inovado-
res a ponto de valer a pena comprá-
los, transformar uma empresa que
fatura US$ 50 bilhões anuais em
uma inovadora ágil, concorrer con-
tra novos modelos de negócio que
desafiam a abordagem da Microsoft
de desenvolvimento de software e
recrutar um número suficiente de
talentos para manter a relevância da
empresa nos próximos 25 anos.

Ballmer foi trabalhar na Micro-
soft em 1980, cinco anos depois da
fundação. Ele viu a companhia cres-
cer de 30 funcionários para quase
80 mil. Em 1998, foi nomeado presi-
dente da empresa, cargo responsável
pelas operações do dia-a-dia, e dois



anos mais tarde tornou-se seu CEO,
ou presidente-executivo. Com um es-
tilo de gestão que caracteriza como
"mais agitado" do que a maioria,
ele costuma dizer que a liderança
"exige alta dose de personalização"
e capacidade de se adaptar a novas
condições.

Um dia antes do lançamento do
Windows Vista para clientes empre-
sariais em Nova York, Ballmer deu
uma palestra na Wharton School,
como parte da série de conferências
sobre liderança oferecida por essa
instituição. Na apresentação, enfati-
zou que o estilo da Microsoft é o do
foco no longo prazo: seus "soldados"
têm por objetivo um mercado e tra-
balham até que os produtos sejam
competitivos ali -uma habilidade da
Microsoft que tem ficado patente
em praticamente todos seus produ-
tos, desde o Windows até o Xbox e,
mais recentemente, o Zune.

"Vamos apostar em nosso longo
prazo. Não fazemos as coisas pen-
sando no curto prazo. E, se não
conseguirmos sucesso de imediato,
continuaremos tentando", disse ele.
"Se não conseguirmos dar o que os
clientes realmente querem, conti-
nuaremos tentando. Foi preciso ten-
tar três vezes até conseguir acertar
o Windows; se tivéssemos desistido
na tentativa número um ou dois,
a Microsoft seria completamente

diferente" do que é hoje. "Seremos
pacientes. Os líderes precisam im-
por esse ritmo."

Adaptação contínua
A paciência de Ballmer será

mesmo essencial para as novas
áreas de crescimento da Microsoft.
A empresa tem duas "galinhas-dos-
ovos-de-ouro" -suas franquias de
Windows e Office- e gastou muito
dinheiro para se expandir em no-
vos mercados. O Zune foi projetado
para concorrer com o imensamente
bem-sucedido iPod. Apesar de ficar
em terceiro lugar na disputa por
participação no mercado de busca-
dores de internet (depois de Google
e Yahoo!), a Microsoft está tentando
eliminar a diferença. Além disso,
vem enfrentando uma ascensão de
formas totalmente novas de desen-
volver e distribuir software que, de
acordo com Ballmer, apresentam
um desafio maior do que o gerado
por qualquer empresa individual.

Para conseguir avançar mini-
mamente nesses mercados, a Mi-
crosoft tem de instilar a agilidade
comumente associada a empresas
iniciantes em uma organização enor-
me, de US$ 32 bilhões em caixa.
O desafio de Ballmer é adaptar-se
aos diferentes mercados que quer
atingir. "Acho que os bons líderes
se adaptam a qualquer situação

que enfrentem", observou ele na
Wharton, acrescentando que não há
um modelo de liderança único. "A
liderança exige alta dose de perso-
nalização. Muitas lições alheias são
valiosas nessa área, mas o que pro-
vavelmente tem mais valor é ouvir
o que as pessoas têm a dizer sobre a
experiência delas e desenvolver seu
modelo próprio", afirmou. A única
característica que ele crê ser "univer-
salmente aplicável para alguém que
queira ser líder" é a paixão. "Você
precisa amar o que faz."

Ballmer admitiu sem pestanejar
que, quando foi trabalhar para a
Microsoft, não era especialista em
computadores. Com o tempo, po-
rém, ele se apaixonou pela visão
de Bill Gates de colocar um com-
putador em cada mesa de trabalho
e em todos os lares do mundo. A
empresa "fez jus a essa noção de que
a maioria das pessoas quer alcançar
algum tipo de objetivo maior em seu
trabalho. Isso se refere à carreira, à
família e a vencer na vida, mas as
pessoas também querem acreditar
que existe algo maior e mais impor-
tante pelo que vale a pena lutar".

Segundo ele, os líderes precisam
dar o tom sobre o verdadeiro pro-
pósito da empresa. "Se realmente
quiser ser uma inspiração para as
pessoas e para suas paixões, você
deve atraí-las de forma menos ge-



nérica do que dizendo 'Olhe, isso
é bom para a empresa. A empresa
poderá ganhar muito dinheiro'."

Fazer brotar paixões é mais im-
portante ainda nos mercados em
que a inovação é essencial. "Como
nosso negócio é software e ele rião se
desgasta com o tempo para ser re-
posto, temos de buscar a inovação",
explicou Ballmer. "Se a nova versão
não for boa, as pessoas não farão o
upgrade do produto." Ele discorda da
idéia de que a Microsoft não inova,
garantindo que a cultura geral da
empresa está centrada na inovação.
"Não importa por que parâmetro
você julgue a coisa; o que fizemos
ou o que faremos, a cultura, o tom
da liderança foram, são e têm de ser
pautados pela inovação."

Segundo Ballmer, a Microsoft
vem mantendo a liderança em seus
mercados graças a diversas transfor-
mações no negócio. A empresa aju-
dou a criar o setor de microcomputa-
dores, passou de interfaces baseadas
em textos para a era de computação
gráfica e evoluiu novamente quando
a internet transformou a tecnolo-
gia da informação. "Quem não se
compromete com a criação de uma
cultura de mudanças e inovações
contínuas não consegue se dar bem
hoje", analisou Ballmer, estabelecen-
do uma diferença entre capacidade
de adaptação pessoal e capacidade
de adaptação em resposta a ameaças
competitivas crescentes. Na verdade,

Ballmer vê sua função como a de
alguém responsável por garantir que
a Microsoft se adapte a essas novas
formas de fazer negócios.

Concorrência contra novos
modelos de negócio

"Sabe como é, todo mundo
quer ter como concorrente al-
guém mais interessante", comentou
Ballmer bem-humorado. "Tivemos
muitos concorrentes interessantes,
durante muito tempo. Concorre-
mos com a IBM quando ninguém
nos dava chance de ter sucesso —e
conseguimos [ter sucesso], com o
Windows. Concorremos com em-
presas como Lotus e WordPerfect,
e com a Novell, que começaram
antes de nós." Hoje, Ballmer vê
dois concorrentes principais para a
Microsoft: o movimento de software
com código aberto (open source) e
o software subsidiado por propa-
ganda. De acordo com o CEO da
empresa, a ameaça vem não de
empresas específicas, mas de mo-
delos de negócio representados
pelas duas tendências. "Um emble-
ma atual do primeiro é o Linux e
um do segundo é o Google." Mas
ele insistiu: o maior desafio para a
Microsoft "não está nas empresas,
e sim nos fenômenos".

A ameaça que envolve software
com código aberto, como o Linux,
é se essa abordagem de desenvolvi-
mento de software poderá realmente

ultrapassar a das empresas comer-
ciais. "A questão que se apresenta
é: o código aberto conseguirá se
sair melhor do que as empresas de
software proprietário, que são quais-
quer empresas de software patentea-
do?", indagou-se diante da platéia.
"E uma pergunta interessante -não
só para nós, mas para todos os in-
teressados em negócios. A dúvida é
se as pessoas pagas, comercialmente
engajadas, podem se sair melhor do
que os voluntários, que trabalham
de graça. A resposta é sim, ao que
me parece, mas nós vamos ter de
nos esforçar nesse ponto."

A outra ameaça que a Microsoft
enfrenta é o que Ballmer chama de
software subsidiado pela propaganda,
como o fornecido pelo Google, que
é oferecido de forma gratuita na
web e transformado em dinheiro
pela propaganda. A visão de Ballmer
sobre a ascensão do Google é que
"acertar a busca não era realmente
a parte mais difícil da questão. Eles
conseguiram ser financiados pela
propaganda; realmente acharam a
fórmula. Agora temos de aprender
esse jogo". A propaganda é um novo
modelo para o software e a questão
é outra, segundo ele: "Seremos tão
bons em software subsidiado por pro-
paganda como já provamos ser em
software pago?".

Solucionar a questão perante o
Google e descobrir um modelo de
subsídio por propaganda para o soft-
ware da Microsoft é, para Ballmer,
mais empolgante do que qualquer
outro desafio competitivo, pois para
isso a gigante do software terá de ser
"extra-ágil, extra-inteligente. Sinto-
me muito entusiasmado com essa
possibilidade. E também tenho cer-
teza de nossa performance nesse jogo.
Certamente estou confiante em nos-
so desempenho no longo prazo".

Por que a inovação e a agilidade
são importantes

A confiança da Microsoft vem,
em grande parte, de um histórico de
entradas em mercados nos quais não



era ela quem dava as cartas e, com
o passar do tempo, tornou-se um
competidor forte, se não dominan-
te. Ballmer lembra, por exemplo,
que a Microsoft se mostrou à altura
do desafio quando entrou tarde no
mercado de players de música digi-
tal. "Quando não se é o primeiro
no mercado, temos duas escolhas
diante de nós: entrar ou não entrar.
É preciso decidir. A empresa tem
medo de entrar em uma área na
qual não é a líder? Nós levantamos
a mão e dissemos: 'Não, não temos
medo disso'."

Para Ballmer, esses novos merca-
dos são maratonas. "Vão ser necessá-
rias paciência e inovação no longo
prazo para conseguirmos vencer.
Foi o que tivemos de fazer com o
Windows e, para falar francamen-
te, com quase todas as empresas de
nosso negócio." Veja o Google, por
exemplo: "Eles não inventaram a
busca. Não foram os primeiros a
entrar na festa". Ballmer nota que
o Google gastou "seis, sete, oito anos
antes de se estabelecer com uma po-
sição sólida de pesquisa e superar o
AltaVista e o Yahoo!. A Apple levou
algum tempo até conseguir
dominar completamente a
área de MP3 e dos players
de música. A SAP ficou
tentando durante 20 anos
antes de conseguir massa
crítica suficiente para lan-
çar o SAP R/3". Para Ball-
mer, a questão é simples:
"Se você não é o primeiro a
lançar a novidade, você se
retira do jogo ou não?".

E a busca é uma área
que, acredita Ballmer, está
pronta para uma invenção.
Admitindo que a empresa
está lutando para se equi-
parar ao Google, Ballmer
diz que a Microsoft teve de
entrar no jogo e concorda
que os avanços na área de
pesquisa serão projetos de
longo prazo. "Estamos ajus-
tando os aspectos básicos.

Achamos que temos algumas boas
idéias, mas sabemos que a batalha
será travada ao longo de muitos
anos."

Enquanto isso, a Microsoft apos-
ta que há oportunidade para outros
atores que venham a aprimorar a
pesquisa. "Cinqüenta por cento de
todos os mecanismos de busca ain-
da não resultam em respostas que
atendam totalmente às perguntas
das pessoas. E, dos outros 50%, a
maioria diz que acha que gastou
mais tempo do que esperava. Isso
deve ser sinal de uma área na qual
a inovação é importante."

Inovar é uma coisa; ser ágil o sufi-
ciente para reverter o curso das coisas
e tirar partido da inovação é outra,
muito diferente. Ballmer reconhece
o desafio. "Não é fácil mudar a cul-
tura [...] Temos quase 80 mil pessoas
trabalhando para nós hoje em dia
[...] estamos trabalhando mais agora
a agilidade, o que significa ser ágil
para reverter o curso, inventar novas
coisas e, ao mesmo tempo, continuar
a fazer aquilo que exige escala, dis-
ciplina e execução."

Para uma empresa do tamanho

da Microsoft, Ballmer diz que está
tentando cultivar bolsões de pessoal
ágil, alguns dos quais são "incrivel-
mente rápidos, porém pouco pro-
fundos", e outros mais lentos, mas
"muito profundos". "Como costurar
isso e permitir que as pessoas obte-
nham o melhor de todos os aspectos
culturais da empresa é nosso atual
desafio." Ele insiste que a Microsoft
pode se tornar mais ágil. Embora
haja apenas uma cultura Microsoft
geral, abaixo dela há ampla gama
de subculturas que operam a ritmos
diferentes.

Por exemplo, o grupo Windows,
que é responsável por criar um siste-
ma operacional que precisa atender
a diversos requisitos, andará mais
devagar do que a unidade do Zune,
que está almejando um nicho espe-
cífico do mercado. "Ser ágil com re-
lação ao Windows é completamente
diferente do que significa ser ágil na
entrega do Zune. O Windows não
deveria ter de ser atualizado cada
três meses [...] O Windows precisa
ser mais coisas para mais pessoas do
que qualquer outro produto do pla-
neta [...] Portanto, o Windows tem

de buscar ser mais abran-
gente." O Zune, por outro
lado, está em uma posição
muito diferente, de acor-
do com Ballmer. "O Zune
não tem nenhuma posição
relevante de mercado. Por-
tanto, a torcida é: acerta,
corre, trabalha, encontra os
nichos e vai, vai, vai! Para o
Windows, é necessário um
perfil de agilidade comple-
tamente diferente."

A chave "não é tentar co-
locar todo mundo no mes-
mo saco. A chave é bater
no tema, estabelecer o tom,
determinar as prioridades
entre os líderes e deixar que
eles interpretem o que faz
sentido em relação àquilo
que estamos tentando reali-
zar dentro de determinado
contexto", disse Ballmer.



Romper com o passado para
concorrer no futuro

Para manter esse nível de agili-
dade, é necessário fazer escolhas di-
fíceis. Com o lançamento do Zune,
por exemplo, a Microsoft introduziu
um produto que era incompatível
com o esquema DRM (Digital Rights
Management) do PlaysForSure que a
empresa vinha incentivando todos
seus parceiros a usar. Na seqüência
do modelo que fez do Windows um
produto de tanto sucesso, a Micro-
soft licenciou o produto PlaysFor-
Sure para diversos fornecedores de
hardware na área de players de música
digital. "Achamos que era uma es-
tratégia brilhante -[desenvolver]
um ecossistema aberto, conseguir
muitas pessoas [para dar suporte]."
O que aconteceu? Segundo Ballmer,
"nesse caso em particular, o todo
não era maior do que a soma das
partes". E, como resultado, "a Apple
-com um modelo que era simples e
consistente- acabou conquistando
entre 75% e 80% do mercado".

A Microsoft considerou que pre-
cisava agir rapidamente para mu-
dar sua estratégia. "Então dissemos:
'O.k., o que é preciso fazer aqui?'.
[...] Tínhamos de fazer o mercado,
não deixar simplesmente que nossos
parceiros o fizessem [...] Precisamos
ter coerência absoluta entre expe-
riência de usuário [e] experiência
de varejista. Dissemos: 'Veja, temos
de adotar uma postura diferente,
algo que a Apple não tenha feito'."

A Microsoft viu uma oportunida-
de no compartilhamento de músi-
ca. "Acreditamos em comunidade;
comunidade significa compartilhar.
Como posso compartilhar minhas
músicas com você? Quero poder fa-

zer isso de forma legal. Aí nós pen-
samos em negociar os direitos auto-
rais. Se eu compartilhar uma música
com você, você poderá escutar essa
música por três vezes, ou durante
três dias, o que ocorrer primeiro,
aí você pode marcar e comprar a
música. Esse é um dos recursos do
Zune. Mas, assim que você deter-
mina isso, está em desacordo com
o PlaysForSure. As informações
de DRM não se aplicam a nada nes-
se estilo."

A mudança na estratégia foi, nas
palavras de Ballmer, "uma decisão
muito difícil". Mas sua conclusão foi:
"Poderíamos ser coerentes com o
que já havia e que não teve sucesso.
Ou poderíamos tentar uma nova
abordagem que, a nosso ver, tem
mérito e pode ter sucesso".

Com relação ao impacto sobre os
parceiros da Microsoft depois des-
sa mudança de estratégia, Ballmer
disse: "Alguns de nossos parceiros
dirão que 'esta não foi uma postura
partner-friendly [amigável para com
os parceiros]'. Uma das principais
coisas que aprendi a respeito de
parceiros de negócios é que eles
são seus parceiros porque querem
ganhar dinheiro com você, ter su-
cesso com você. E, quando você não
tem sucesso, acaba ficando sem par-
ceiros".

Atrair e reter talentos
Ballmer acredita que a chave

para todos esses objetivos está no
talento. Será que a Microsoft é capaz
de recrutar e reter cérebros neces-
sários para ampliar seus mercados
tradicionais, ao mesmo tempo que
enfrenta os desafios dos novos mo-
delos de negócio introduzidos com

o crescimento da web? A tarefa é
mais difícil ainda na medida em
que Yahoo! e Google estão cada vez
mais interessados nesses mesmos
cérebros.

Durante toda a evolução da Mi-
crosoft ao longo de sua gestão, con-
tou Ballmer, "o que mais consome
meu tempo é atrair, reter e habilitar
pessoas extraordinárias". Ele afir-
mou que, agora, está recrutando a
próxima geração da Microsoft, ten-
tando encontrar pessoas dispostas a
reinventar a empresa, continuamen-
te. "Se eu fosse fazer pesquisas com
a Microsoft agora [e perguntasse]
'Quantos dos nossos funcionários
já trabalhavam aqui antes de o
Windows virar sucesso?', [a resposta
seria] uma porcentagem pequena.
Como líder, portanto, minha tarefa
é conectar os pontos para as pessoas
que tiveram tipos de experiências
diferentes."

Ballmer se lembrou de uma
pergunta feita por um estagiário:
"Onde estará a Microsoft daqui a 25
anos?". Depois de pensar um pouco,
ele disse que a única coisa que podia
prever era que "vamos ter pessoas
excelentes, e, se tivermos pessoas
excelentes e se temos uma posição
de liderança hoje, então tudo sairá
da melhor maneira". "Estaremos
dirigindo o avanço da tecnologia
de ponta. Ganharemos muito di-
nheiro. Teremos bom retorno para
o acionista e todas aquelas coisas.
No final das contas, porém, a única
coisa que poderia ser o norte para
que saibamos onde estaremos daqui
a 25 anos tem de ser a prioridade
colocada nas pessoas." •
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