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O Windows sempre foi o símbolo da Microsoft e nada parece capaz de mudar essa posição em 
um futuro próximo. Uma leitura mais atenta dos resultados financeiros da companhia, porém, 
parece mostrar um equilíbrio maior entre o sistema operacional e as demais fontes de receita 
da empresa.  
 
No ano fiscal 2008, encerrado em junho do ano passado, a divisão "client", formada 
exclusivamente pelo Windows, obteve uma receita de US$ 16,9 bilhões. É um valor US$ 2 
bilhões inferior ao faturamento da unidade "business", que responde pelo pacote de software 
Office (Word, Excel, PowerPoint etc) e figurou como a principal fonte de negócios da Microsoft, 
cuja receita total no período foi de US$ 60,4 bilhões.  
 
À primeira vista, parece que o Windows deixou de ser o motor de vendas da Microsoft, mas é 
difícil afirmar isso categoricamente. A questão é que a unidade "client" engloba todas as 
versões do Windows para computadores pessoais - incluindo os acordos pelos quais os 
fabricantes de PCs instalam o software em seus modelos ainda na linha de produção -, mas 
deixa de fora as versões dedicadas aos servidores, os computadores centrais das redes 
corporativas. Esse outro Windows pertence à unidade "server", que movimentou US$ 13,2 
bilhões em 2008, mas concentra outros produtos além do sistema operacional. Ou seja, é 
impossível dizer, nesse bolo, o que é Windows e o que não é.  
 
É fato, no entanto, que percentualmente o desempenho da divisão "client", a mais associada 
ao Windows, cresceu menos que as demais unidades da companhia. Com um aumento de 13% 
em relação ao ano fiscal 2007, ela ficou abaixo do desempenho de "business" (15%), "server" 
(18%), "online services" (os negócios de internet da Microsoft, que cresceram 32%) e 
"entertainment" (unidade focada no console de videogame Xbox, que apresentou aumento de 
34%). O resultado também foi inferior ao da companhia como um todo, que cresceu 18% no 
período. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


