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O fracasso da Microsoft Corp. em sua tentativa de comprar o Yahoo Inc. acrescenta um novo 
capítulo ao que se tornou o principal problema da gigante americana do software sob o comando 
de Steve Ballmer: a luta em expandir a receita além dos microcomputadores. 
 
Nos últimos dez anos, a Microsoft se expandiu para vários segmentos de consumo final - como 
videogames, toca-MP3, serviços online e software para televisão interativa -, e os resultados 
ficaram longe do sucesso total. No mês que vem, quando Bill Gates finalmente deixar de trabalhar 
em tempo integral na empresa da qual foi um dos fundadores, Ballmer passará por uma prova de 
fogo para mostrar que pode fazer vingar essas iniciativas. 
 
Por ora, ele terá que provar que pode sobreviver sem o Yahoo em mercados cruciais da web nos 
quais a Microsoft é fraca. Ballmer enviou no sábado uma carta ao diretor-presidente do Yahoo, 
Jerry Yang, retirando sua oferta de compra por divergências quanto ao preço, dizendo que a 
Microsoft estava disposta a aumentar a oferta a US$ 33 por ação do Yahoo, mas que este exigia 
pelo menos US$ 4 mais. 
 
A compra do Yahoo poderia ter aumentado a participação da Microsoft em serviços online como 
email e sua participação no mercado de buscas na internet, área em que tem graves deficiências. 
A fatia da Microsoft nesse mercado era de 9,4% em março, enquanto o Google - o maior site de 
busca - tinha 59,8%. O Yahoo tinha 21,3%. 
 
É uma oportunidade que a Microsoft deixou passar, já que as buscas correspondem atualmente à 
maior fonte de propaganda online. A divisão de serviços online da Microsoft, enquanto isso, teve 
prejuízo de US$ 745 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de março - ante prejuízo 
de US$ 407 milhões no mesmo período do ano anterior. 
 
Ballmer diz que continua confiante na capacidade da Microsoft de seguir sem o Yahoo. Numa 
entrevista ao Wall Street Journal em 1o de maio, ele disse que "só deve demorar mais um pouco" 
para a Microsoft chegar ao tamanho de que precisa para concorrer melhor. "Gostamos de nossa 
estratégia. (...) Gostaria de ter uma posição melhor em relação ao cara (Google) que vende mais 
anúncios", disse. "A questão é se podemos acelerar nossa estratégia." 
 
O desafio de Ballmer é especialmente difícil diante da importância crescente dos eletrônicos de 
consumo e dos serviços online como o fator essencial para impulsionar inovações tecnológicas 
mais abrangentes - uma evolução que pode afetar o domínio da Microsoft no mercado de software 
para empresas. Acrescente o sucesso obtido por outras empresas no segmento de consumo final - 
em especial o Google e a Apple Inc. - e a missão de Ballmer fica ainda mais complicada. 
 
Ballmer disse na semana passada que sua tarefa nos próximos anos será tomar medidas para 
descentralizar a tomada de decisões. Qualquer que seja o caso, ele afirma: "Temos de continuar 
investindo em novas áreas e buscando mais crescimento". 
 
Quando Gates deixar de trabalhar em tempo integral na Microsoft para se dedicar à filantropia, 
deixará para trás uma empresa que já tem 100.000 funcionários, está envolvida com vários 
negócios no ramo de software - cada um com seus próprios desafios - e depende de 
investimentos substanciais nos próximos anos. Ballmer trabalhou duro nos últimos anos para 
preencher as fileiras de executivos da empresa com sangue novo e descentralizar o processo de 
decisão. 
 
Mas a empresa ainda reage muito lentamente às novas tendências e tem dificuldade em permitir 
que inovações mais radicais cresçam e se tornem negócios lucrativos. Ballmer reconheceu, por 
exemplo, que foi o responsável por cancelar uma iniciativa antiga da empresa na área de 



propaganda ligada a resultados de buscas - muito antes de o Google transformar o mesmo 
conceito numa máquina de dinheiro. 
 
Sem o Yahoo - pelo menos no momento -, Ballmer e sua equipe podem ganhar mais tempo para 
se focar na grande variedade de tarefas urgentes que os assediam. As vendas de programas para 
servidores teve forte crescimento, de 18%, no trimestre encerrado em 30 de março, para US$ 
3,26 bilhões, e deu lucro de mais de US$ 1 bilhão. 
 
O problema continua a ser o mercado de consumo final. Antes de tentar comprar o Yahoo, a 
Microsoft havia investido bilhões de dólares durante anos em serviços online que não davam 
lucro, enquanto o Google e uma série de empresas menores descobriram a galinha dos ovos de 
ouro na publicidade online. A Microsoft teve algum sucesso - seus serviços atraíram milhões de 
usuários. Contudo, pelos critérios mais importantes, ou seja, lucros e domínio de mercado, ela 
ainda está perdendo. 
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