
r. Bill Gates! Sr. Bill Gates!" gritou um jovem
estudante, vestindo um abrigo de náilon, es-
gueirando-se entre os seguranças e entregando-
lhe um pequeno envelope com motivos florais.
"É muito importante", disse ele, ofegante.

Mais um dia na China, mais um dia de bajulações. O pre-
sidente da Microsoft recebe o título de curador honorário
da Universidade de Pequim. Na véspera, ele foi contem-
plado com um doutorado honorário da Universidade Tsing-
hua, de Pequim - o 13° outorgado nos 82 anos de história da
instituição. Gates, apresentando o mesmo sorriso há dias,
aceita o envelope entregue pelo jovem. Para ele, essa tem
sido uma visita triunfante à China; a volta por cima para a
qual fui convidado a acompanhá-lo. O país é dele.

Nenhum outro CEO da FORTUNE 500 recebe o mes-
mo tratamento na China. Enquanto muitos desses



CE Os ficariam felizes em conseguir conversar com algu-
ma alta autoridade, Gates teve encontros com os quatro
membros do politburo em sua recente viagem de quatro
dias. Ao apresentá-lo numa conferência de negócios, um
líder do governo referiu-se ao presidente da Microsoft
como "sendo, na China, maior que qualquer astro do ci-
nema". Na última primavera, o presidente Hu Jintao vi-
sitou a sede da Microsoft em Redmond, em Washington,
e foi homenageado com um jantar na residência dos Ga-
tes. "Você é um amigo do povo chinês e eu sou amigo da
Microsoft", falou Hu a seu anfitrião. "Todas as manhãs
vou até meu escritório e uso o seu software."

Nem sempre foi assim. A Microsoft arrastou-se duran-
te anos após entrar na China, em 1992. Seus negócios na-
quele país foram um desastre durante uma década. No fi-
nal, a empresa descobriu que nenhuma das fórmulas bási-
cas que levaram a seu sucesso nos Estados Unidos e na Eu-
ropa faziam sentido na China. Lá, a Microsoft tinha que ser
a antítese da Microsoft, jogando os preços para baixo em
vez de cobrar centenas de dólares pelo sistema operacional
Windows e pelo pacote de aplicativos Office; abandonando
o dogma central de sua abordagem de política pública co-
nhecida em outras partes, ou seja, proteção ao direito inte-
lectual a todo custo; e fechando uma estreita parceria com
o governo em vez de brigar contra ele, como faz nos Esta-
dos Unidos, uma posição que deixou a empresa vulnerável
a críticas de grupos de direitos humanos.

"Aprender como fazer negócios na China custou à Mi-
crosoft 15 anos e bilhões de dólares", explica Sigurd Leung,
que acompanha a empresa por meio da consultoria
Analysys International, em Pequim. "Éramos uma empre-
sa americana ingênua", admite Gates durante entrevista
concedida em seu carro, enquanto nos dirigíamos a outra
reunião com líderes do governo. "É preciso tentar e tentar
e tentar." Agora, garante ele, enquanto come salgadinhos
Pringles e toma uma Coca light, "temos uma excelente po-
sição na China e vamos testemunhar um excelente cresci-
mento anual nos próximos cinco anos".

Gates diz ter certeza de que a China acabará se tornan-
do o maior mercado para a Microsoft, embora isso possa le-
var dez anos. O faturamento previsto para este ano já é
três vezes maior do que o faturamento de 2004, embora
ainda seja menor do que o da Microsoft na Califórnia (a Mi-
crosoft não informa esses números, mas a FORTUNE es-
tima que a receita na China ultrapassará US$ 700 milhões
em 2007, cerca de 1,5% do faturamento global). Agora a Mi-
crosoft tem até o seu plano qüinqüenal para a China, for-
mulado em sintoma com as metas do governo. "Esta é a
grande história de uma reviravolta com excelentes lições
para outras empresas", afirma Robert Hormats, que há
muito faz análises sobre a China para a Goldman Sachs.

A história começa há 15 anos, quando a Microsoft en-
viou alguns gerentes de vendas para a China, a partir de

Taiwan. A missão? Vender o software pelos mesmos pre-
ços que a empresa praticava em outras partes. "Era o mo-
delo clássico. Pendurar uma placa na porta anunciando
'Microsoft: aberto para negócios'", lembra Craig Mundie,
o principal executivo da Microsoft, que hoje administra a
estratégia da China. Esse modelo, porém, não funcionou.
O problema não era a aceitação da marca. Todos já usa-
vam o Windows. O problema é que ninguém pagava. Có-
pias piratas podiam ser compradas nas ruas por poucos
dólares. "Não tínhamos problemas com a participação de
mercado na China. A questão era traduzir essa participa-
ção em receitas", resume Ya-Qin Zhang, que hoje coman-
da o departamento chinês de P&D da Microsoft.

A Microsoft lutou de forma ferrenha para proteger sua
propriedade intelectual. Processou empresas por usarem
seus software de forma ilegal, mas acabava sempre der-
rotada nos tribunais. Seus executivos, que muitas vezes
discordavam da estratégia, falharam na sua implementa-
ção. Gerentes para o país foram trocados - cinco num pe-
ríodo de cinco anos. Dois deles posteriormente escreve-
ram livros criticando a empresa. Juliet Wu, cujo livro Up



Against the Wind tornou-se um best-seller local, escre-
veu que a Microsoft perseguia impiedosamente as ven-
das de todas as formas possíveis. Registrou ainda que a
política antipirataria da Microsoft era excessivamente
dura e que seus esforços para ajudar os chefes em Red-
mond a entender a China haviam sido rechaçados.

Então, surgiu uma forma diferente de resistência. A ad-
ministração da cidade de Pequim começou a instalar o sis-
tema operacional livre, Linux, com código de fonte aberto,
nos micros de seus funcionários. (A Academia de Ciências
da China desenvolveu uma versão chamada Red Flag Li-
nux.) Nesse meio tempo, o pessoal de segurança estava
preocupado com o fato de que operações governamentais e
militares dependessem de software produzido nos Estados
Unidos. Poderia a tecnologia estar espionando a China?

Em 1999, Gates enviou Mundie, que comandava os es-
forços da política pública da empresa, para descobrir por
que a Microsoft era tão maltratada no país. Durante a
viagem, Mundie percebeu o foco do problema. "Recordo-
me de retornar a Redmond e dizer, 'nossos negócios na
China estão errados' ", disse Mundie. Ele concluiu que a

empresa estava indicando executivos pouco experientes
para o posto e que as vendas em si estavam superavalia-
das. "Mas onde realmente estávamos errando", afirma
ele, "era em nossas práticas de negócios e em nosso en-
volvimento, que não refletiam a importância de se ter
uma abordagem de colaboração com o governo".

Mundie começou a visitar a China quatro ou cinco ve-
zes por ano. Levou 25 dos 100 principais vice-presiden-
tes da companhia para um "tour de imersão na China"
de uma semana. Ele também contratou o ex-secretário
de Estado Henry Kissinger para aconselhá-lo e abrir
portas. Ele disse aos líderes chineses que a Microsoft
queria ajudar o país a desenvolver sua própria indústria
de software, o que representava uma prioridade para o
governo. A empresa chegou até a encomendar um estu-
do da McKinsey para as autoridades chinesas em 2001.
Entre outras coisas, esse estudo recomendou melhorias
na área de proteção à propriedade intelectual.

Mundie também deu início a conversas com autorida-
des chinesas na área de segurança, para convencê-los de
que o software da Microsoft não era uma arma secreta do
governo americano. Como resultado, em 2003, a empresa
concedeu à China, e a 59 outros países, o direito de olhar
o código-fonte de seu sistema operacional Windows e
substituir determinadas partes por software próprio -
algo que a Microsoft jamais havia feito no passado. Ago-
ra, quando a China utiliza o Windows no escritório do
presidente Hu ou em quaisquer de seus sistemas de mís-
seis, eles podem instalar sua própria criptografia.

Foi, no entanto, um pequeno passo dado em 1998 - a
abertura de um centro de pesquisa em Beijing - o que aca-
bou representando o ponto da virada. "Nós o instalamos
aqui porque acreditávamos que eles fariam um grande tra-
balho em pesquisa", afirma Gates, que elogia a qualidade
dos cientistas de computação do país. O laboratório foi o
que Gates chama de "golpe de sorte" para a imagem da Mi-
crosoft. A empresa começou a acumular um número im-
pressionante de publicações acadêmicas, ajudando a atrair
de volta cientistas que haviam emigrado, contribuindo com
componentes importantes para produtos lançados global-
mente, como o sistema operacional Vista. O laboratório tor-
nou-se rapidamente, segundo pesquisas, o lugar de traba-
lho mais desejado do país para os cientistas de computação.

Já em 2001, os executivos da Microsoft chegaram à con-
clusão de que as fracas leis de proteção à propriedade inte-
lectual na China significavam que a costumeira estratégia
de preços estava fadada ao insucesso. Gates argumentava
na época que era horrível que o povo da China pirateasse
tanto software; mas, se fossem piratear o software de al-
guém, ele preferia que fosse o da Microsoft.

Hoje Gates confessa abertamente que tolerar a pira-
taria foi a melhor estratégia a longo prazo para a Micro-
soft. É por isso que o Windows é usado em estimados



90% dos 120 milhões de computadores pessoais na Chi-
na. "Fica mais fácil nosso software competir com o Li-
nux quando existe pirataria do que quando não existe",
afirma Gates. "Você consegue o produto verdadeiro,
pelo mesmo preço." Na China, o Linux muitas vezes
custa mais caro do que o Windows, uma vez que ele exi-
ge mais espaço em disco. E
os próprios preços da Mi-
crosoft caíram tanto que a
empresa vende pacotes do
Windows e do Office a estu-
dantes por US$ 3.

Em 2003, Mundie e Ga-
tes deram um salto quânti-
co na China ao contratarem
Tim Chen, que administra-
va a subsidiária da Motoro-
la no país. Chen era um su-
perastro, mas, quando foi
contratado, alguns artigos
publicados na imprensa
chinesa questionaram se
ele também cairia vítima
da "maldição" da Microsoft.

Chen chegou já com
acesso aos corredores do
poder e um conhecimento
prático sobre como uma
empresa do Ocidente pode
ser bem-sucedida na China.
Ele manteve a blitz de ini-
ciativas. A Microsoft trans-
formou Shanghai num cen-
tro global para responder a
e-mails de clientes. A em-
presa iniciou extensivos
programas de treinamento
para professores e em-
preendedores da área de
software. Fez uma parceria
com o Ministério da Educa-
ção para financiar 100 sa-
las-modelo de informática
em áreas rurais. "Com todo
esse trabalho, logo começa-
mos a modificar a percep-
ção de que a Microsoft era
uma empresa que estava
chegando para lutar contra a pirataria e processar pes-
soas. Mudamos a imagem da Microsoft. Somos uma em-
presa com uma visão a longo prazo. É a estratégia de
uma companhia estrangeira afinada com a agenda de
desenvolvimento do governo. O governo irá apoiá-lo,
mesmo que não goste de você", conta Chen.

A Microsoft investiu dinheiro, chegando até a convidar
autoridades a ajudá-la a decidir em qual empresa de softwa-

re local e empresas terceirizadas investir. Até agora, a Mi-
crosoft desembolsou US$ 65 milhões, e recentemente con-
cordou em investir US$ 100 milhões adicionais. "Havia uma
sinergia, que nós formalizamos, entre a necessidade da eco-
nomia chinesa de ter capacitação local de software e nossa
necessidade de ter um ecossistema de empresas ao nosso

redor, usando nossa tecnolo-
gia e plataforma", diz Chen.

Ao mesmo tempo, o go-
verno chinês começou a pen-
sar mais como a Microsoft:
passou a exigir que as admi-
nistrações central, de pro-
víncias e cidades usassem
software legalizado. A cida-
de de Pequim realizou sua
parte do projeto no final do
ano passado e agora paga
pelo software que seus fun-
cionários - muitos dos quais
nunca adotaram o Linux -
antes pirateavam. (A Micro-
soft não divulga o tamanho
do desconto oferecido ao go-
verno.) Outro ponto a favor
da Microsoft é que, no ano
passado, o governo exigiu
que os fabricantes locais de
PCs instalassem software
legalizado em seus computa-
dores. A Lenovo, líder de
mercado, vendia apenas 10%
de suas máquinas dessa for-
ma, e até mesmo os fabrican-
tes de micros dos Estados
Unidos na China vendiam as
máquinas "nuas". Um outro
decreto exige a gradual le-
galização dos milhões de
computadores em empresas
estatais. Ao todo, garante
Gates, o número de novas
máquinas com o software le-
galizado no país cresceu de
cerca de 20% para mais de
40% nos últimos 18 meses.

Então, foi a Microsoft que
conquistou a China ou foi a

China que dobrou a Microsoft? Já no fim dessa viagem de
Gates, nos bastidores do Boao Fórum da China, sentei-
me novamente com o fundador da Microsoft. Uma das
coisas que eu queria perguntar a ele era como conciliava
o alinhamento da empresa na China com a supressão da
liberdade de expressão imposta à internet pelos líderes
governamentais, o que muitos consideram um desrespei-
to generalizado pelos direitos humanos. Nossa conversa,



que fluía bem, acabou abruptamente. Ele disse nada. Seu
silêncio foi tão prolongado que me peguei insistindo por
puro desconforto. "Essa foi uma pausa bastante carrega-
da", eu disse. "Creio que não quero responder a essa per-
gunta", finalmente ele respondeu.

Mundie, no entanto, tentou responder àquela pergun-
ta durante outra entrevista. Ele começou falando sobre
os desafios de transformar uma economia planejada por
socialistas numa economia de mercado, ressaltando que
uma transformação assim jamais havia sido tentada an-

tes por qualquer líder. "Quer seja adminis-
trando uma empresa global ou um governo",
garante, "as pessoas precisam constante-
mente tomar suas decisões considerando
aquilo que eles acreditam ser um bem maior. Eu particu-
larmente descobri que os governantes chineses pensam
muito sobre isso. Os líderes fazem escolhas visando prote-
ger o restante da sociedade. Há algumas coisas que acon-
teceram aqui e em outros países que as pessoas preferi-
riam que não tivessem acontecido. Porém, considerando-
se o quadro geral, são coisas que as pessoas acreditaram
ser necessárias para manter a estabilidade". Quando per-
guntei a ele se havia discutido esse tema com os líderes
chineses, ele respondeu que não. "Essa não é uma área
que eles consideram ser minha especialidade. Nem eu."

Esse tipo de linguagem não impressiona Sophie Ri-
chardson, uma especialista do Human Rights Watch
na Ásia. Ela está incomodada pelo fato de a Microsoft

fechar um blog de um crítico do governo em seu ser-
viço do MSN Spaces em 2005. (A Microsoft estabele-
ceu a MSN na China junto a uma empresa estatal de
investimentos.) "Não estamos convencidos de que fi-
zeram tudo o que podiam para pressionar o governo
chinês", disse Richardson. "Eles seriam capazes de
dizer não a iniciativas em que pudessem ganhar fi-
nanceiramente mas que os fizessem participar da re-
pressão aos direitos? Posso não ter grandes expecta-
tivas em relação à Baidu (empresa chinesa de pesqui-
sas) como defensora da liberdade de expressão, po-
rém tenho-as quanto a Bill Gates."

Muitas multinacionais adorariam estar no lugar da Mi-
crosoft. "Para fazer negócios
com a China, é preciso traba-
lhar junto ao governo", afir-
ma Carl Bass, CEO da Auto-
desk, empresa de projetos de
automação com faturamento
anual de US$ 2 bilhões. Sean
Maloney, diretor de marke-
ting da Intel, concorda. "Não
é possível fazer muitos inves-
timentos na China se não
houver aprovação do gover-
no. É mais fácil pedir permis-
são a eles", diz Maloney.

A estratégia da Microsoft
para a China está obviamen-
te dando resultados. Mais de
24 milhões de PCs foram
vendidos este ano, somados
aos 120 milhões já instala-
dos. Embora o faturamento
da empresa na China seja
em média de US$ 7 por com-
putador em uso (comparado
aos US$ 100 a US$ 200 nos

países desenvolvidos), Gates garante que
esses números deverão, eventualmente,
convergir. "O que temos aqui nada tem a
ver comigo ou onde o presidente Hu jan-

tou ou qualquer outra coisa assim", diz. "Trata-se de
um relacionamento instituição-instituição, no qual en-
contramos uma forma de fazer negócios juntos, que
deverá gerar boa parte do crescimento da Microsoft
ao longo da próxima década. Não conheço qualquer
outra empresa no segmento de tecnologia da informa-
ção para a qual as coisas tenham funcionado tão bem
quanto para a Microsoft."

E para a China também.
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Text Box
Fonte: Isto é Dinheiro,ano 10, n. 517, p. 40-45, 22 ago. 2007.




