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O termo "olho do furacão" é um lugar-comum, mas é difícil resistir à tentação de usá-lo para 
expressar o desafio que Bill Veghte (pronuncia-se "Véti") tem pela frente na Microsoft. Aos 41 
anos, esse americano descendente de holandeses daí o sobrenome incomum passou a ocupar 
um papel-chave depois da reorganização que sacudiu a companhia no fim de julho. O cargo, 
de vice-presidente sênior, não é único na Microsoft. Outros executivos exercem a mesma 
posição. O que faz toda a diferença é a autonomia recém-conquistada e a unidade de negócios 
na qual Veghte passa a dar as cartas: além de responder diretamente ao executivo-chefe, 
Steve Ballmer, ele vai gerenciar o grupo que reúne o sistema operacional Windows e os 
serviços on-line. É de longe o braço mais importante da companhia. 
 
O Windows dispensa apresentações. Maior sucesso na história da indústria do software, o 
programa ainda hoje é o carro-chefe da Microsoft. No ano fiscal 2008, as vendas do Windows 
para computadores de mesa e notebooks, sem contar os servidores, chegaram a quase US$ 
16,8 bilhões. O lucro operacional com o programa foi de US$ 13 bilhões, o equivalente a 58% 
dos ganhos operacionais totais dá companhia, de US$ 22,4 bilhões no ano. Já os serviços on-
line estão numa posição bem diferente. Com receita de US$ 3,2 bilhões, o segmento 
apresentou perdas de US$1,2 bilhão em 2008. 
 
Eis o furacão de Veghte: a ele e sua equipe cabem tanto a função de manter a saúde do 
Windows cuja versão mais recente, o Vista, fez uma estréia acidentada, como bater o Google 
nos serviços on-line, incluindo a busca na web, a maior fortaleza da arqui-rival. 
 
Vamos começar pelo Windows. No fim de junho, Veghte enviou a grandes clientes globais um 
e-mail no qual garantia que todos os investimentos feitos no Vista, lançado há 18 meses, 
ficariam preservados. A mensagem foi uma resposta a rumores de que o Windows 7 o nome-
código da nova versão do sistema, com lançamento previsto para o início de 2010 seria 
desenvolvido do zero, como se fosse um produto inteiramente novo, sem qualquer relação 
com as versões anteriores. 
 
Criar um Windows "zerado" é uma estratégia defendida por alguns especialistas do setor, sob 
o argumento de que o Windows ficou complexo e pesado demais. Mas, antes que os 
comentários tivessem alguma repercussão nas compras das grandes empresas, a Microsoft 
decidiu agir: para os clientes, um Windows com novo DNA implicaria jogar fora toda a infra-
estrutura atual, algo que poderia deixar os diretores de tecnologia furiosos. "Precisamos 
realmente redesenhar todo o sistema operacional? Não. Começar do zero não é algo que 
vamos fazer neste momento", afirma Veghte. 
 
A Microsoft levou cinco anos para entregar o Vista, o maior intervalo entre duas versões do 
Windows. "Tentamos fazer muitas coisas nesse lançamento e aprendemos que foi tempo 
demais", diz o executivo. Em contrapartida, o sistema passou a incorporar uma série de 
exigências feitas pelo consumidor, principalmente em relação à segurança, o que tornou o 
Windows mais confiável, argumenta Veghte. "Fizemos investimentos enormes e de longo prazo 
em segurança, gráficos e gerenciamento de energia, entre outros pontos. O Vista é 62% mais 
seguro que o (Windows versão) XP 2." 
 
A questão é por que, mesmo com esses acréscimos, a adoção do Vista pelos consumidores 
parece lenta. "Tivemos de fazer escolhas difíceis (no desenvolvimento do sistema). Fizemos as 
mudanças de arquitetura necessárias, mas houve problemas de compatibilidade entre 
equipamentos e software", diz Veghte. É um problema conhecido: na época do lançamento, o 
Vista não se comunicava com todos os periféricos e programas existentes, o que criou uma 
onda de desconfiança. O usuário ficava sabendo que a impressora do primo parara de 
funcionar depois da instalação do Vista e refreava sua própria decisão de compra. 
 
"Essas questões tiveram impacto na percepção das pessoas, mas hoje estamos em outra 
posição", afirma Veghte. "No site de atualização da Microsoft, o usuário encontra 96% dos 
programas que permitem o funcionamento de um aparelho ou software com o Vista." Essa 



base, diz o executivo, representa um acréscimo de 30 pontos percentuais em relação à época 
de lançamento do sistema. 
 
A Microsoft informa ter vendido até agora mais de 180 milhões de licenças do Vista, 15 
milhões a mais do que toda a base mundial de computadores que existia no lançamento do 
Windows 95. "Em um mês e meio, vendemos mais do que a Apple em toda sua base global", 
compara Veghte. Ele reconhece, porém, que o mercado ainda vê o Vista de outra maneira. "A 
realidade está acima da percepção (do mercado) e não estamos felizes com isso. Nosso 
trabalho, agora, será conectar as duas coisas." 
 
Não será a única prioridade na agenda de Veghte. Aqui entram os serviços on-line. A Microsoft 
demorou a entrar na internet, mas conseguiu recuperar parte do tempo perdido: ela domina o 
setor de programas de navegação, com o Internet Explorer; o de mensagens instantâneas, 
com o Messenger; e o de e-mail gratuito, com o Hotmail. Mas os mecanismos de busca uma 
das principais portas de entrada para o bilionário mercado da publicidade na web são seu 
calcanhar de Aquiles. Quem manda nessa área é o Google. 
 
Para avançar, a Microsoft precisa não só atacar o adversário, como defender seus próprios 
muros. Até agora, o Google não conseguiu convencer o consumidor a trocar programas pagos 
da Microsoft, como Word e Excel, por suas próprias versões gratuitas, disponíveis na internet. 
Essas tentativas surtiram pouco resultado. Mas o Google não desiste fácil e tem poder de fogo. 
A prova é que há alguns dias a empresa lançou o Chrome, seu programa de navegação na 
internet, quase ao mesmo tempo em que a Microsoft começa a disseminar o Explorer 8, cuja 
versão em português chega no dia 16. 
 
Depois de a novela para comprar o Yahoo chegar ao fim sem sucesso, as especulações 
concentram-se no caminho que a Microsoft seguirá para dar um salto na web. É difícil prever o 
que está por vir, mas qualquer das rotas traçadas manterá Veghte bastante ocupado nos 
próximos meses. "Vamos construir (produtos) internamente e, ao mesmo tempo, continuar 
buscando tecnologias que possam acelerar (os negócios)", diz ele. "Como demonstramos no 
caso do Yahoo, porém, seremos muito claros em relação a que preço faz sentido e que preço 
não faz." 
 

 
Leia mais: 
 
Executivo destaca potencial da web no país 
 
Bill Veghte já havia estado no Brasil uma vez, mas nos últimos tempos o país começou a 
chamar sua atenção de maneira especial, o que o levou a planejar um retorno. "Decidi que 
minha primeira viagem internacional este ano seria ao Brasil", conta o executivo. 
 
0 rápido crescimento do mercado de computadores que representa uma oportunidade e tanto 
para o Windows quanto para os serviços via internet foi um dos sinais que atraíram seu 
interesse. "Existem 41,5 milhões de pessoas conectadas no país, o que significa um mercado 
muito saudável", diz Veghte. "Ao mesmo tempo, a população é de 180 milhões de habitantes, 
o que continua a representar uma grande oportunidade" 
 
No caso dos serviços on-line, o Brasil tornou-se uma referência global da Microsoft em alguns 
segmentos, caso das mensagens instantâneas e do e-mail. Existem no país 37 milhões de 
usuários ativos do Windows Live Messenger, o programa de mensagens instantâneas da 
companhia, e 34,8 milhões de clientes do Hotmail, de correio eletrônico gratuito, diz o 
executivo. 
 
O cenário de longo prazo na Microsoft é a integração de diferentes meios em uma única 
experiência para o usuário, afirma Veghte. Os pontos de partida são o computador o habitat da 
Microsoft, a internet e os telefones inteligentes, que tanto permitem fazer ligações como 
navegar na web, receber e-mail etc. 
 



"As pessoas costumam achar que essas são coisas separadas, „ mas não pensamos desse jeito 
na Microsoft", diz o executivo. Pai de dois filhos, ele dá um exemplo familiar de como esse tipo 
de cadeia está se estabelecendo. "Eu posso usar meu celular para capturar uma imagem que 
quero mostrar a eles." Em seguida, é possível usar o computador para melhorar a fotografia 
antes de enviá-la, como aplicar algum software de edição para eliminar olhos vermelhos. A 
receita termina na web. "Para exibir a foto, basta compartilhá-la em algum site na internet." 
 

 
Leia mais: 
 
Contexto 
 
A reorganização ocorrida na Microsoft no fim de julho marcou a saída de Kevin Johnson, o 
homem que conduziu, sem sucesso, as negociações para comprar o Yahoo. Considerada uma 
das figuras mais importantes da companhia, Johnson que durante três anos conduziu tanto os 
negócios de Windows como os serviços on-line deixou a Microsoft para comandar a Juniper 
Networks, de produtos e serviços de rede. 
 
Com sua saída, Bill Veghte, no cargo de vice-presidente sênior, passou a responder 
diretamente ao executivo-chefe Steve Ballmer, ao lado de dois outros executivos: Steve 
Sinofsky e Jon De Vaan. Veghte tornou-se responsável pelo planejamento estratégico e pelas 
áreas de vendas e marketing do Windows e dos serviços on-line. Sinofsky e De Vaan 
assumiram o desenvolvimento técnico e os esforços de engenharia do sistema operacional. 
 
As tentativas da Microsoft para adquirir o Yahoo começaram em janeiro e deram origem a uma 
das mais movimentadas novelas empresariais dos últimos tempos. A princípio, a estratégia da 
Microsoft era comprar todas as operações do Yahoo para fazer frente ao Google na internet 
Com as sucessivas recusas da diretoria do Yahoo, no entanto, o plano mudou, concentrando se 
apenas no serviço de busca. Mas isso também não deu certo. 
 
No Yahoo, explodiu uma guerra interna. O milionário Cari Icahn, acionista da empresa, iniciou 
uma batalha para substituir o executivo-chefe Jerry Yang e a diretoria dá companhia, numa 
tentativa de aprovar o negócio com a Microsoft. A batalha foi resolvida com a escolha de 
executivos indicados por Icahn para integrar a direção da empresa. Caso fosse concluído, o 
acordo de compra poderia chegar perto de US$ 50 bilhões, o que seria a maior aquisição já 
feita pela Microsoft e uma das maiores no setor de tecnologia da informação. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


