
A reação
da Microsoft
Depois do fracasso do Vista e da tentativa frustrada de compra do Yahoo!,
a empresa parece ter reencontrado o caminho. Será tarde demais?
LUIZA DALMAZO



A
pesar de ser a maior empresa de
software do mundo, dona de
uma receita que chegou a 60
bilhões de dólares no ano pas-

sado e de um virtual monopólio no mun-
do dos computadores pessoais, a Micro-
soft vive uma situação curiosa, para di-
zer o mínimo. Especialistas em tecnolo-
gia não cansam de anunciar a morte da
companhia. Ninguém tem a ousadia de
prever quando se daria o desaparecimen-
to da empresa, é claro, mas muitos são
capazes de vislumbrar um mundo no
qual a Microsoft é irrelevante. O fracas-
so retumbante do sistema operacional
Vista, um produto que recebeu críticas
duríssimas até mesmo de Bill Gates, e a
tentativa malsucedida de compra do
Yahoo!, no começo do ano passado, se-

riam apenas os primeiros sinais da der-
rocada. A explicação para esse cenário
sombrio estaria na virada tecnológica
representada pela internet. A venda de
licenças de uso de software, modelo de
negócios sobre o qual a companhia foi
construída, não teria chance de sobrevi-
vência na nova era de distribuição pela
internet. Aos 34 anos de vida, a Micro-
soft estaria perdendo a corrida da tecno-
logia digital do século 21 para empresas
mais jovens e mais ágeis como o Goo-
gle. Presa à fórmula de sucesso do pas-
sado e sem uma direção clara para o
futuro, a Microsoft caminharia lenta mas
irreversivelmente para o esquecimento.

Ou não.
Uma série de lançamentos recentes

mostra que a Microsoft está no jogo. O
sistema de buscas Bing, embora ainda
ocupe um distante segundo lugar em re-
lação ao Google, obteve excelentes ava-
liações de jornalistas especializados. O
Windows 7, que começa a ser vendido
na segunda quinzena de outubro, tam-
bém foi considerado um marco na his-
tória do sistema operacional — e não
apenas por representar uma alternativa
ao inchado e ineficiente Vista. Uma ver-
são para testes já teve 8 milhões de down-
loads e foi muito bem avaliada por espe-
cialistas. Até mesmo o novo Zune HD
foi elogiado. Lançada em novembro de
2006 como uma resposta ao iPod, a pri-
meira versão do tocador de mídias digi-
tais virou motivo de piada entre os aman-
tes de tecnologia. Do design às funcio-
nalidades restritas, o aparelho era a ma-
terialização da imagem que os consumi-
dores faziam da Microsoft: uma empre-
sa antiquada, sem charme, sem elegância.
A nova versão do Zune, porém, tem vi-
sual arrojado e funções que não estão
presentes nem mesmo no mais moderno
iPod. Será o símbolo da reação da Mi-
crosoft? "A empresa parou de sangrar",
diz Neil MacDonald, vice-presidente da
consultoria Gartner. "Mas é claro que
ainda falta mostrar resultados efetivos."

Embora as iniciativas de internet ain-
da sejam um negócio pequeno diante das
vendas do Windows e do pacote de pro-
gramas Office, a grande aposta de Steve
Ballmer, presidente da empresa, parece
ser o mecanismo de buscas Bing. Em
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primeiro lugar, porque a publicidade
atrelada às pesquisas é o setor da econo-
mia online que mais cresce: os links
patrocinados respondem por mais de
95% do faturamento de 22 bilhões de
dólares do Google. O acordo de parceria
fechado com o Yahoo!, em julho, prevê
que os visitantes do portal também usem
o Bing para fazer suas buscas, com divi-
são das receitas publicitárias. Não foi à
toa que Ballmer, numa entrevista recen-
te, afirmou que costurar um acordo com
o Yahoo! foi a tarefa que mais consumiu
seu tempo nos últimos 18 meses. Em
apenas três meses, o Bing chegou a 9%
de participação no mercado de buscas.
Com a soma das buscas do Yahoo!, essa
participação pode chegai- a quase 30%,
segundo a empresa de medições online
comScore. A Microsoft também prepara
versões online de programas como Word
e Excel. O serviço deve ser gratuito e vai
se pagar com a venda de anúncios. Se a
busca e o software online forem bem-
sucedidos, a Microsoft finalmente terá a
chance de ser relevante na web.

OUTRA VIRADA IMPORTANTE se dese-
nha no mundo dos eletrônicos de consu-
mo. O console de videogames Xbox 360
é um sucesso de vendas, mas sempre foi
um negócio deficitário. Mas, num mo-
vimento surpreendente, a empresa mos-
trou em junho uma nova tecnologia,
batizada de Projeto Natal. Ela consiste
numa forma revolucionária de jogar: não
há necessidade de um controle. O joga-
dor simula os movimentos diante de uma
câmera especial e tudo é reproduzido na
tela. automaticamente. Apresentado na
maior feira de games do mundo, em ju-
nho, o Projeto Natal roubou a cena e
levou a marca da Microsoft a ser elogia-
da em sites e blogs que costumam men-
cionar a empresa apenas em notas críti-
cas. A mesma façanha conseguiu o toca-
dor Zune HD. O aparelho vai reproduzir
conteúdo em alta definição e poderá ser
conectado a TVs, funcionando na práti-
ca como uma central de entretenimento
de bolso. Por fim, a Microsoft anunciou
a abertura de lojas próprias a partir de
novembro. O movimento é claramente
inspirado nas lojas da Apple. Além de
dar aquele lustro de modernidade à mar-

ca, as lojas próprias podern ser um exce-
lente negócio. A loja da Apple na Quin-
ta Avenida, em Nova York, fatura cerca
de l milhão de dólares por dia, segundo
uma estimativa recente.

Mas é claro que o que se vê na Mi-
crosoft, hoje. é uma reação. "Sem o in-
centivo da concorrência, a empresa se
moveu lentamente e permitiu que os pro-
dutos degenerassem", diz Paul DeGroot,
analista de pesquisas da consultoria Di-
rections on Microsoft, especializada na
empresa. Com 100 000 funcionários e
um negócio extremamente lucrativo a
venda do Windows e do pacote Office

, a empresa se acomodou e agora cor-

re contra o relógio. O cenário será bas-
tante diferente daqui em diante. Apesar
de ainda dominante, o Windows disputa
espaço com o crescimento do sistema
Apple e com o prometido Chrome OS,
do Google. No rnundo dos smartphones,
a situação ainda é mais difícil: seus dois
maiores concorrentes dominam o mer-
cado, e a versão da Microsoft para celu-
lares de alto padrão ainda não conquistou
a massa critica necessária para decolar.
O mundo de hoje é muito diferente da-
quele que viu a Microsoft alcançar o
status de empresa-ícone. Mas os sinais
da virada estão aí agora, a Microsoft
terá de transformá-los em realidade. •
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