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A Microsoft, maior fabricante mundial de software, delineou planos para compensar o declínio 
de sua receita, causado pela virada do mercado na direção dos netbooks os micros portáteis 
de tamanho reduzido e baixo custo, mas não anunciou novas medidas de cortes de custo.   
 
Steve Ballmer, executivo-chefe da companhia, disse em uma reunião com analistas em Nova 
York que a Microsoft vai oferecer versões do sistema operacional Windows 7, ainda não 
lançado, adaptadas aos netbooks. A medida é parte dos esforços da empresa para elevar as 
receitas geradas com esses computadores, que se tornaram um grande sucesso de vendas.   
 
As ações da Microsoft registraram queda depois que Ballmer pôs fim às esperanças de alguns 
investidores quanto a cortes de custos acelerados. Em 22 de janeiro, a empresa anunciou 
planos para demitir 5 mil funcionários, como parte de um plano anual de economia de custos 
de U$$ 1,5 bilhão.   
 
"Não creio que faça sentido para nós recuar e imaginar se poderíamos ter reduzido os custos 
em mais US$ 2 bilhões", disse Ballmer na reunião com os analistas.   
 
Jeff Gaggin, da empresa de serviços financeiros Avian Securities, disse que os investidores 
ficaram decepcionados com a decisão de Ballmer de adiar novas medidas de redução de 
custos.   
 
A Microsoft, que um mês atrás culpou os netbooks por seu lucro trimestral inferior ao 
esperado, informou que planeja lançar uma versão barata do Windows 7 para esses 
computadores portáteis e facilitar aos usuários a atualização para edições mais caras.   
 
"Teremos participação maior no mercado de netbooks", disse Ballmer, enquanto descrevia 
perspectivas econômicas sombrias. "Eu costumo pensar no que está acontecendo como um 
reinício econômico. Não é uma recessão da qual haja uma recuperação simples", afirmou.   
 
Ballmer disse que continua interessado em uma parceria com o Yahoo para concorrer com o 
Google, líder no mercado de serviços de busca na internet, mas afirmou que não está 
interessado em adquirir a empresa.   
 
O objetivo da Microsoft é aumentar a receita média por netbook. A ideia é persuadir os 
usuários a pagarem por uma atualização de versões mais básicas do sistema para terem 
acesso a recursos incluídos em edições mais caras do produto.   
 
A empresa vai encorajar os usuários por meio da limitação das funções disponíveis nas versões 
mais simples do Windows 7. Como exemplo, Ballmer informou que a Microsoft vai restringir o 
número de programas que o usuário pode executar em seu netbook ao mesmo tempo.   
 
O analista Richard Williams, da Cross Research, estima que a Microsoft vai receber cerca de 
US$ 35 por netbook vendido com o Windows instalado.   
 
Analistas esperam que o Windows 7 seja lançado antes da temporada de compras natalinas 
deste ano. A Microsoft não informa a data específica de lançamento, afirmando apenas que o 
sistema estará disponível em janeiro de 2010.   
 
A Microsoft também informou que manterá seu grande orçamento de pesquisa ainda que 
esteja demitindo funcionários e cortando custos a fim de enfrentar a queda mundial na 
demanda pelo seu software, de acordo com o executivo encarregado das pesquisas em longo 
prazo do grupo.   
 
"Nos bons e nos maus momentos, é preciso manter continuamente esse espectro de 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento se você deseja sobreviver e prosperar no longo 



prazo", disse Craig Mundie, vice-presidente de pesquisa e estratégia, em entrevista na sede da 
companhia, em Redmond, no Estado de Washington.   
 
"As empresas que se saem melhor no fim de uma recessão são aquelas que apostam em 
novos produtos", disse Mundie. "Quero que a Microsoft seja uma delas."   
 
A empresa planeja gastar cerca de US$ 9 bilhões em pesquisa e tecnologia neste ano fiscal, ou 
cerca de 15% de sua receita estimada de US$ 60 bilhões. "Você não verá muitas empresas 
acompanhando esse nível, e certamente apenas algumas ficarão acima dele."   
 
"O que trabalharemos com mais afinco para preservar é nosso investimento em pesquisa e 
desenvolvimento", acrescentou Mundie. "Ele pode se manter o mesmo, mas duvido que venha 
a cair, pelo menos não de forma significativa."   
 
Mundie, um veterano com 17 anos de Microsoft, foi um dos dois substitutos de Bill Gates 
quando o fundador da companhia se afastou para se concentrar em atividades filantrópicas.   
 
O executivo assumiu a direção tecnológica de longo prazo da Microsoft, enquanto o vice-
presidente de arquitetura de software, Ray Ozzie, tornou-se responsável em estabelecer a 
agenda de curto prazo.   
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