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AMICROSOFT É UMA EMPRESA CONHE-
cida por vencer todas as disputas que
enfrenta. Por trás das vitórias cos-

tuma estar Bill Gates, o bilíonário que, em
1975, quando tinha apenas 19 anos e ainda
aperfeiçoava seu talento para jogar pôquer,
abandonou a Universidade Harvard para
fundar a Microsoft com o amigo Paul Allen.
A primeira batalha que Gates venceu foi
contra a todo-poderosa IBM, que dominava
o mercado de computadores desde os anos
1950. Sua segunda vitória épica foi contra a
Apple, de Steve Jobs. Em 1984, Jobs lançou
o Macintosh, apenas para ver seu exemplo
seguido, em 1985, pelo Windows de Gates,
que faria muito mais sucesso.

Daí em diante, tornar-se rival de Gates
passou a significar integrar uma longa lista
de cadáveres digitais. Quem se lembra dos
editores de texto WordStar e WordPerfect,
aposentados pelo Word? Ou da planilha
de cálculos Lotus, que não sobreviveu
ao Excel? Ou ainda das redes da Novell,
aposentadas pelo Windows
NT? Talvez um ou outro sau-
dosista ainda tenha na me-
mória o navegador Netscape,
derrotado pela Microsoft nos
anos 90, durante o episódio
que ficou conhecido como a
"guerra dos browsers". Mas
todos os leitores conhecem
com certeza o Google - o
maior sistema de buscas da

internet. Hoje o Google é o principal rival
da Microsoft. Há um ano, o Google tinha
58% do negócio de buscas nos Estados
Unidos. Hoje, são 77%,

Quem comanda a batalha contra o Goo-
gle, porém, não é mais Gates, mas seu su-
cessor, Steve Ballmer, o CEO da Microsoft.
É sob essa perspectiva que se deve entender
a derrota de Ballmer na tentativa de com-
prar o Yahoo!, a número dois em buscas,
com 12,24% do mercado - bem atrás do
líder Google, mas à frente da Microsoft,
que tem apenas 6%. Ballmer apostou que,
com a compra do Yahoo!, ampliaria sua
fatia no bolo da publicidade on-line. Em
fevereiro, ofereceu US$ 44 bilhões. Em
abril, aumentou a aposta para US$ 47,5
bilhões. Em 3 de maio, veio o veredicto:
Jerry Yang, CEO do Yahoo!, disse não. O
"não" do Yahoo! pode ser considerado,
indiretamente, uma vitória do Google.

Além de ter perdido a batalha no mun-
do da busca, Ballmer precisa ainda asse-
gurar o monopólio do Windows, o maior

ganha-pão da empresa. Em
2003, o Windows rodava
em 97,46% dos microcom-
putadores. Em abril, a fatia
era 91,64%. As vendas do
Vista, a última versão do Win-
dows, lançada em 2006, não
decolam. Foram vendidos
140 milhões de cópias, bem
abaixo do esperado. O Vis-
ta só funciona bem nos PCs

mais modernos, que esbanjam memória
e processamento. As máquinas mais an-
tigas nem sequer conseguem rodar o pro-
grama. Para não faiar nos problemas de
compatibilidade com os programas que
rodam na versão anterior, o Windows XP,
As empresas estão avessas à atualização e
preferem manter o XP, que ainda detém
79,7% da base instalada, contra 15,9%
do Vista. O último golpe veio na semana
passada. A General Motors anunciou que,
após detectar falhas no Vista, não atua-
lizará seus PCs. Vai aguardar a próxima
versão, o Windows 7, em 2010.

A outra mina de ouro da Microsoft é o
Office, conjunto de programas que reúne
os populares Word, Excel e PowerPoint e
é usado por 500 milhões de usuários. O
domínio do Office sobre o mercado tam-
bém está ameaçado pelo - sim, ele mesmo
- Google, Em 2006, o Google lançou o
Google Does, um conjunto de programas
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que podem ser usados pela internet. Eles
por enquanto têm menos recursos que o
Office, mas são gratuitos, enquanto a ver-
são mais barata do Office custa US$ 150.
Em 2007, o Google lançou o Google Apps,
um programa semelhante ao Office que
pode ser usado por empresas e custa um
décimo do Office. Os analistas acreditam
que só 2% dos usuários domésticos opta-
ram pelo Google Does. Mas já há empresas
ern que até um terço dos softwares usados
é do Apps.

que a Micro-
soft esteja derrotada. "O Google não enten-
de as necessidades das empresas. Suas fer-
ramentas não têm riqueza e receptividade",
afirmou Gates em março. É verdade que o
Google é hoje uma das maiores estrelas do
mercado digital, com faturamento anual
de USS 16,5 bilhões e lucro de US$ 4,2 bi-
lhões. Mas a Microsoft nunca foi tão rica.
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No ano fiscal que acaba em 30 de junho,
espera faturar USS 68 bilhões e lucrar USS
27,4 bühões. Ballmer tem muito dinheiro
para gastar em sua batalha.

A verdadeira questão que Ballmer tem
diante de si é estratégica. A Microsoft sem-
pre usou o domínio que possui sobre o mer-
cado de PCs para estender suas asas para ou-
tros mercados. O exemplo mais célebre foi a
"guerra dos browsers" contra a Netscape. O
Netscape era usado por 90% dos internau-
tas. A Microsoft contra-atacou distribuindo
o seu navegador Internet Explorer de graça
com o Windows. Isso fez o Departamen-
to de Justiça americano iniciar uma ação
antitruste contra a empresa. A luta judicial
durou anos, até que houve um acordo em
2001. Mas ela já perdera o sentido, pois o
Explorer estava em 90% dos PCs.

Agora, a Microsoft se prepara para um
novo tipo de luta contra o Google. O campo
de batalha não são mais as máquinas, mas

a internet. Com a computação migrando
para a rede, perde valor o domínio sobre
os PCs. O Google criou dezenas de centros
de computação ao redor do planeta. Já tem
mais de l milhão de computadores em rede
que podem ser usados por qualquer um
que tenha acesso a um navegador. É esse
monstro computacional que a Microsoft
tem pela frente.

Uma lei não escrita da indústria de tec-
nologia diz que a empresa que domina
uma era da computação não consegue
migrar seu controle para a era seguinte. Foi
assim com a IBM. Em 1981, a bola passou
para a Microsoft. Mas a era do PC está no
fim. Dará lugar à da internet. Quem parece
mais preparado para ela, a Microsoft ou o
Google? Quando Bill Gates deixar defi-
nitivamente o dia-a-dia da Microsoft - o
que está previsto para acontecer em 30 de
junho -, Ballmer estará diante do maior
desafio de sua vida.
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