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Brad Smith ocupa um papel difícil na Microsoft. No cargo de general counsel, ele é o 
advogado-chefe da maior companhia de software do mundo, o que dá uma ideia de suas 
atribuições. "Há muitos preconceitos contra advogados, contra americanos, contra grandes 
companhias e contra a Microsoft", diz ele. 
 
Cabe a Smith tratar de grandes questões internacionais, como o processo movido pelas 
autoridades que cuidam das normas de competição na União Europeia (UE), e dirigir os 
esforços da Microsoft contra a pirataria em todo o mundo. São todos pontos de conflito, mas o 
executivo diz que sua função é conciliatória, não de confronto. "Tenho de ajudar a resolver 
essas questões e ser parte da solução, em vez do problema." 
 
A atuação de um general counsel, explica Smith, apóia-se numa intersecção entre lei, 
negócios, política e diplomacia, mas como essa zona de confluência está mudando 
rapidamente, seu papel também está assumindo novos contornos.  
 
Como se todo esse trabalho não fosse o suficiente, Smith também gerencia as principais ações 
de inclusão digital da Microsoft. Em 2005, quando esteve no Brasil, o executivo anunciou um 
plano da Microsoft para treinar 6,5 milhões de estudantes brasileiros até o fim da década. 
Agora, em seu retorno, se diz muito satisfeito com o que aconteceu desde então. "Foram 
treinados 385 mil professores, com impacto direto sobre 3,4 milhões de estudantes", afirma o 
executivo. Se forem incluídas as pessoas que receberam benefícios indiretos do programa, o 
número sobe para 18 milhões de estudantes, diz Smith. "Desenvolvemos essas iniciativas em 
várias partes do mundo, mas não creio que outro time esteja fazendo um trabalho melhor que 
o do Brasil. Pode ser no mesmo nível, mas não melhor", elogia. 
 
Há outros projetos em andamento no país. No ano passado, a Microsoft apresentou o Dream 
Spark, de distribuição de software para quem desenvolve tecnologia. Nos 23 centros de 
inovação existentes no país, a companhia já identificou um público de 67 mil desenvolvedores.  
 
A novidade, lançada no início deste ano, é o BizzSpark, que prevê a venda, a custo baixo, de 
programas para pessoas que querem abrir seus próprios negócios.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


