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Uma das parcerias de negócios mais bem-sucedidas na história estava se desmanchando. Era 
o começo de 2000 e Bill Gates havia cedido o cargo mais alto na diretoria da Microsoft Corp. a 
Steve Ballmer assumindo pela primeira vez um papel secundário em relação a seu colega de 
faculdade e braço direito por 25 anos. 
 
Ballmer levou o cargo. Mas Gates manteve o poder, o que iniciou uma queda-de-braço entre 
os dois sócios que durou um ano e foi em grande medida acobertada. 
 
As coisas ficaram tão azedas que, numa ocasião, Gates abandonou uma reunião, depois de 
uma troca de gritos com Ballmer, segundo uma pessoa presente. O conflito deles paralisou 
decisões sobre estratégia de internet que até hoje são debatidas na companhia. Membros do 
conselho tentaram mediar uma trégua. 
 
As diferenças terminaram, dizem Gates e outros executivos da Microsoft, quando ele 
reconheceu em 2001 que tinha de aceitar seu papel de número 2. "Eu tinha de mudar", diz 
Gates. 
 
Em algumas semanas, Gates vai sair inteiramente da diretoria da Microsoft, encerrando seu 
trabalho diário lá para se concentrar em filantropia. Se a transição correr sem percalços, será 
em grande parte porque o atrito de oito anos atrás forçou os dois a lidar com uma questão 
crucial: se Gates é capaz de deixar seu amigo dirigir a empresa livremente. A Microsoft usou 
as lições daquela crise para planejar a sucessão final.  
 
Ballmer em breve se mudará para a sala que Gates ocupou durante anos. O único cargo que 
Gates manterá é o de presidente do conselho de administração. 
 
Assim que Gates sair, Ballmer garante: "Não vou precisar dele para nada. Esse é o princípio. 
Usá-lo, sim, precisar dele, não." 
 
A transferência de poder marca o fim de uma parceria de negócios que criou uma nova 
indústria, produziu uma geração de milionários e redefiniu como o mundo usa computadores. 
Com Gates, a Microsoft também lutou numa das mais acaloradas batalhas antitruste da 
história americana e criou a fortuna pessoal que ele está agora usando contra problemas 
mundiais como a aids. 
 
O desafio de Ballmer agora é garantir que os melhores dias da Microsoft não tenham ficado 
para trás. A empresa enfrenta o maior conjunto de desafios em sua história de 32 anos, com 
rivais ágeis que tentam mordiscar fatias de seu tradicional mercado de software e mudanças 
de todo o setor que a forçam a construir negócios inteiramente novos. Para repelir titãs em 
rápida ascensão como o Google Inc., a Microsoft está adotando medidas sem precedente, 
como a recente oferta pelo Yahoo Inc. Agora arquivada, ela teria sido a maior aquisição da 
empresa. 
 
Ballmer e Gates estão tentando empreender um tipo delicado de sucessão - quando um 
fundador sai mas ainda fica à disposição como um antigo estadista, diz Jeffrey Sonnenfeld, 
professor de administração da Universidade Yale. Eles tiveram oito anos para ensaiar, mas 
esse tipo de transição ainda tem seus perigos. A história está cheia de casos de fundadores 
que não conseguem se desligar inteiramente de sua criação. 
 
Além disso, se a Microsoft precisar depois de uma chacoalhada, é raro que alguém tão ligado a 
ela como Ballmer consiga assumir e "realmente rasgar sua herança", diz Joseph L. Bower, um 
professor de administração da Universidade Harvard. 
 
O peso da transferência sobre os dois homens - ambos de 52 anos, e tão próximos que muitas 
vezes um completa as frases do outro - ficou claro em março, numa reunião dos principais 
executivos da Microsoft. Ballmer abriu os discursos e seus olhos se encheram de lágrimas 



quando ele observou que aquele seria o último daqueles encontros com Gates e Jeff Raikes, 
um executivo e amigo de longa data que vai se juntar à fundação de Gates. 
 
No mês passado, numa entrevista ao Wall Street Journal com Gates, os olhos de Ballmer mais 
uma vez se encheram de água quando os dois falavam da construção da Microsoft. "É um 
pouco parecido com dar à luz alguma coisa. Bill deu à luz, mas eu fui uma espécie de babá 
logo no início do crescimento da criança", disse Ballmer. "Há coisas divertidas que fizemos 
juntos, isso tudo é muito legal. Quer dizer, é importante, mas isto é..." 
 
"... isto é o que fizemos", disse Gates, sorrindo. 
 
A relação deles começou em meados dos anos 70 na Universidade Harvard, onde os dois 
jogavam pôquer e se davam bem testando seus limites intelectuais. Certa vez mataram aulas 
de uma disciplina de economia durante um semestre inteiro e se juntaram alguns dias antes 
do exame final para tentar aprender toda a matéria de uma vez. Ballmer lembra que tirou 97; 
Gates, 99. 
 
Elementos da amizade dos dois desde a escola - competição e trabalho duro - definiram a 
cultura da própria Microsoft. Gates concentrou-se em tecnologia e estratégia de negócios, 
enquanto Ballmer teve diversos papéis. Entre outras coisas, ele foi o primeiro gerente de 
negócios da Microsoft, dirigiu o desenvolvimento da primeira versão do Windows e as vendas 
na América do Norte. Mais tarde, expandiu a empresa no mundo todo. 
 
Mesmo com o crescimento da empresa, os dois podiam gerenciar juntos quase todos os 
aspectos dela. 
 
O relacionamento bastante próximo deles dava margem a brigas acaloradas que rapidamente 
eram esquecidas. De fato, vários executivos dizem que isso era parte crucial da cultura de 
tomada de decisões. 
 
A direção centralizada que eles impuseram à empresa começou a se romper no fim dos anos 
90, à medida que a Microsoft crescia em complexidade. O governo americano entendeu que 
ela havia abusado do seu monopólio e a empresa teve de lutar para não ser dividida. Ela se viu 
diante de uma enxurrada de concorrentes e sofreu com a ameaça apresentada pela internet e 
com a revoada de empregados para empresas novatas. 
 
Sob ataque, Gates procurou ajuda. Finalmente, em janeiro de 2000, ele transferiu a Ballmer a 
presidência executiva. Gates se tornou o "arquiteto-chefe de software", um novo cargo que, 
em tese, seria hierarquicamente inferior ao de Ballmer.  
 
Imediatamente, os dois entraram em conflito, com Ballmer tentando afirmar-se no novo cargo. 
Mas Gates ainda tinha um poder que não estava atrelado a um título: nas reuniões, interferia 
com sarcasmo, minando a autoridade de Ballmer na frente de outros executivos, segundo 
Gates e outros executivos da Microsoft. 
 
As divergências surgiram numa infinidade de temas: decisões pessoais, o videogame Xbox que 
estava sendo desenvolvido e mesmo o futuro do Win-dows, peça vital para a Microsoft, dizem 
executivos. 
 
Um dos presentes às escaramuças relembra uma explosão de Gates numa reunião de 
executivos em 2000, e a imediata reação de Ballmer em defesa dos funcionários. Sanguíneo, 
Ballmer retrucou aos gritos e Gates deixou abruptamente a sala de reuniões. Depois da 
discussão, Ballmer parecia "arrependido", segundo a testemunha do episódio. 
 
Gates e Ballmer admitiram que importantes decisões ficaram em suspenso. Em um dos casos, 
dois vice-presidentes discutiram o futuro do NetDocs, um esforço promissor para oferecer 
softwares como o Word via internet. O nó da questão: como o NetDocs apresentava o risco de 
canibalizar as vendas dos programas Office, uma das máquinas de fazer dinheiro da empresa, 
alguns executivos queriam o fim do projeto.  



 
Gates e Ballmer foram incapazes de chegar a um acordo sobre um plano. Primeiro, o projeto 
NetDocs inflou ao ponto de ocupar 400 pessoas. Depois, foi absorvido pelo grupo do Office, no 
início de 2001, e ali morreu. 
 
Segundo pessoas a par da situação, outros executivos da Microsoft tentaram tomar as rédeas 
e convocaram Gates e Ballmer para um encontro com uma mensagem clara: a de que as 
divergências entre eles estavam ameaçando a sobrevivência da empresa. 
 
O conselho de administração teve suas próprias reuniões com os dois e determinou que Dave 
Marquardt, um conselheiro e um dos primeiros investidores da Microsoft, tivesse conversas 
periódicas com Ballmer e Gates para tentar aparar as diferenças.  
 
"O conselho estava realmente preocupado com o que ia acontecer", diz Jon Shirley, ex-diretor-
geral da Microsoft e um membros do conselho.  
 
A pedido do conselho e de suas esposas, Gates e Ballmer concordaram, em fevereiro de 2001, 
em resolver suas diferenças durante um jantar num restaurante a alguns quilômetros do 
campus da Microsoft. Nenhum deles quis dar detalhes sobre o encontro, limitando-se a dizer 
que precisavam definir suas atribuições, com Gates como "sócio júnior" e Ballmer como "sócio 
sênior".  
 
Gates chegou à conclusão de que era ele que precisava mudar mais. "Steve é completamente 
voltado a ser parte do time e a se comprometer com os interesses mútuos", disse Gates. "Por 
isso eu tive de descobrir quais dos meus comportamentos não reforçam isso. Qual a razão do 
sarcasmo nas reuniões, ou de dizer que está tudo uma porcaria?" 
 
Ballmer disse que, como principal executivo, teve de aprender quando impor sua decisão e 
quando "deixar acontecer". "Achamos uma solução", disse. 
 
Logo depois, Gates começou a refrear os comentários negativos nas reuniões. 
 
Agora, fica a questão de se Gates é capaz de resistir à tentação de voltar caso a Microsoft bata 
numa crise. Nos últimos dez anos, vários fundadores conhecidos voltaram quando suas 
empresas estiveram sob ataque, como Steve Jobs, que reformulou a Apple Inc., Michael Dell, 
da Dell Inc., e Howard Schultz, da Starbucks. "Há um complexo de salvador que diz 'Sou o 
único que pode restaurar isso à glória'", diz David A. Nadler, sócio da consultoria Oliver 
Wyman Group. 
 
Exceto por um dia da semana que passará na Microsoft e em suas tarefas no conselho, Gates 
diz que está fora. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2008, Empresas, Imagens, p. B10. 


