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E
mbora admire o no-
vo iPad da Apple, o
motor de busca Te-
chnorati, que ras-
treia o que acontece

na blogosfera, parece mais
preocupado com o que será do
popular e-book da Amazon. En-
tretanto, a questão muito mais
importanteésaberporqueaMi-
crosoft, a empresa de tecnolo-
gia mais famosa e próspera dos
EUA,não traz mais o futuro aos
consumidores, como os tablets,
do tipo do iPad, os e-books co-
mo o Kindle, da Amazon, os
smartphones,comooBlackBer-
ry e iPhone, ou motores de bus-
ca como o Google, sistemas de
música digital como o iPod e o
iTunes ou serviços como Face-
book e Twitter.

Algumas pessoas conse-
guem se alegrar com os proble-
mas da Microsoft, que nos últi-
mos anos tem sido descrita co-
mo um monopólio empederni-
do.Se ela falir, ficaremos livres!
Masosque trabalharamláa en-
xergam diferente. Na pior das
hipóteses, pode-se dizer que é
um monopólio em grande parte
acidentalearrependido.Acom-
panhiaempregamilharesdeen-
genheiros, os mais inteligentes,
mais dotados do mundo. Mais
do que qualquer outra, tornou
os computadores onipresentes
e acessíveis. O sistema opera-
cionalWindowseosaplicativos
Office ainda predominam em
seus mercados.

O diretor executivo da em-
presa, Steve Ballmer, continua
obtendolucros imensos, queto-
talizaram mais de US$ 100 bi-
lhões nos últimos dez anos, e

contribuem para sustentar as
economias de Seattle, do Esta-
do de Washington e da nação
como um todo. Seu fundador,
Bill Gates, não é apenas o filan-
tropo mais pródigo da história,
como também inspirou milha-
res dos seus empregados a se-
rem generosos. Ninguém, em
seu juízo perfeito, gostaria de
ver o colapso da Microsoft.

Maseladeclina.Hádezanos,
eumeesforcei(eemgrandepar-
te fracassei) para fazer aconte-
cer o PC tablet e os e-books na
Microsoft; portanto posso afir-
mar que isso ocorreu porque a
companhia depositou uma con-
fiançaexcessiva empessoasco-
mo eu. Mas o declínio é tão vas-
to e tão impressionante que se-
ria presunção minha assumir a
responsabilidade disso.

A Microsoft tornou-se uma
empresa inovadora, mas desa-
jeitada e não-competitiva. Seus
produtos são motivo de sátiras,
muitas vezes injustas, outras,
com razão. Sua imagem nunca
serecuperoudaaçãoantitruste
dos anos 90. Sua estratégia de
marketingéineptaháanos;bas-
ta lembrar o anúncio de 2008
emque convenceram Bill Gates
a rebolar para a câmera.

Enquanto a Apple continua
ganhando mercado em muitos
produtos, a Microsoft perdeu
partedosnavegadoresdainter-
net, os laptops mais caros e os
smartphones.Apesardosinves-
timentos de bilhões de dólares,
sua linha Xbox ainda é, quando
muito, um concorrente do mes-
mo nível no setor de videoga-
mes. Inicialmente,ela ignoroue
depois tropeçou nos tocadores
de música pessoais, até que o
setor foi engolido pela Apple.

OsenormeslucrosdaMicro-
soft–US$6,7bilhõesnotrimes-
tre passado – são proporciona-
dos quase inteiramente pelos
programas Windows e Office,
desenvolvidos há décadas. As-

sim como a GM com seus cami-
nhões e utilitários esportivos, a
Microsoft não pode contar com
esses produtos indefinidamen-
te.Mas,oqueépior,aMicrosoft
não é mais considerada um lu-
gar tranquilo ou pioneiro para
setrabalhar.Háumêxodocons-
tante dos melhores e mais bri-
lhantes colaboradores.

Ocorre que, ao contrário de
outras companhias, a Micro-
soft nunca criou um verdadeiro
sistema para as inovações. Se-
gundo alguns dos meus antigos
colegas, na realidade, ela criou
umsistemaqueemperrouaino-
vação. Embora tenha um dos
maiores e melhores laborató-
riosdomundo,esedêaoluxode
tertrês diretores de tecnologia,
a companhia costuma frustrar
os esforços de seus criadores
mais arrojados.

Por exemplo, no início da mi-
nhapassagemporlá,nossogru-
po de especialistas em design
gráfico inventou uma forma de
exibir o texto chamado Clear-
Type. Funcionava usando os
pontos coloridos das telas de
cristal líquido para tornar a es-
critamais legível. Mas nosso in-
vento incomodou outros gru-
pos da Microsoft, que se senti-
ram ameaçados. Os engenhei-
ros do grupo Windows alega-
ram que o invento fazia com
queatelaapresentassedefeitos
e provocava dor de cabeça. O
vice-presidente de aparelhos
de bolso foi mais direto: estava
disposto a apoiar o ClearType e
a usá-lo, mas somente se eu
transferisse o programa e os
programadores para o seu con-
trole. Embora fosse muito elo-
giado pelo público, e tivesse si-

do patenteado, passaram-se
dez anos para que uma versão
operacionaldoClearTypefosse
inserida no Windows.

Outroexemplo:Quandoestá-
vamos construindo o tablet PC
em 2001, o então vice-presiden-
te encarregado do Office deci-
diu que não gostava do concei-
to. O tablet precisaria de uma
pena,eelepreferiaostecladose
achou que nossos esforços fra-
cassariam. Para que fracassas-
sem de verdade, recusou-se a
modificar os aplicativos mais
usados do Office para que fun-
cionassem no tablet. Portanto,
embora nosso tablet tivesse o
apoio da alta administração e
seu desenvolvimento tivesse
custado centenas de milhões,
permitiram que fosse sabota-
do. Até hoje, não se pode usar o
Office num PC tablet. E apesar

de se saber que Apple lançaria
um tablet este ano, o grupo de
tablet da Microsoft foi extinto.

Nem tudo o que deu errado
naMicrosofttemavercomcon-
flitos internos. Em parte, o pro-
blemadecorredeumapreferên-
cia histórica pela criação (alta-
mente lucrativa) de softwares,
deixandodeladoohardware(al-
tamente arriscado). O que fazia
sentido em termos econômicos
quando a companhia foi funda-
da, em 1975. Mas atualmente é
mais difícil criar produtos inte-
grados e maravilhosamente
projetados como um iPhone ou
o TiVo. Além disso, outra parte
doproblemafoiacautelaincom-
preensível adotada depois da
conclusãodoacordoantitruste.
O timing também foi errado –
cedo demais no caso da Web
TV, tarde demais no dos iPods.

A concorrência interna é co-
mum nas grandes companhias.
E pode até ser estimulada para
promover a concorrência de
ideias. O problema é quando a
concorrência se torna descon-
trolada e destrutiva. Na Micro-
soft, ela criou uma cultura cor-
porativa anômala, na qual os
grandesgruposchegamaexplo-
rar as equipes emergentes, re-
duzir seus esforços, competir
de maneira desonesta por re-
cursos, e intimidá-los a ponto
deforçarseudesaparecimento.
Não por acaso, quase todos os
executivos encarregados da
criação de aparelhos de músi-
ca, e-books, fone, online, busca
e tablets saíram. E embora ela
tenha um passado fabuloso e
um presente próspero, se não
conseguir recuperar aquela
centelha criativa, é duvidoso
queseufuturoestejagarantido.
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Parceria

Hoje, muito se fala dos Brics, os
maiores mercados em desen-

volvimento no mundo. Neste perío-
do pós-crise, Brasil, Rússia, Índia e
China são as vedetes dos gigantescos
fundos de investimentos que movi-
mentam seus recursos sem frontei-
ras. Mas quais as razões objetivas
que levam os analistas a recomenda-
rem percentuais maiores de investi-
mentos em nosso país? Vejamos. 

A Rússia apresentou taxas de
crescimento altíssimas por uma
década. Agora estagnou. As regras
no país não são claras, a inseguran-
ça jurídica é um fato e nem sempre
os processos são isentos. Clãs lo -
cais ainda possuem grande poder, a
burocracia reina indiferente às ne -
cessidades do país e a interferência
estatal nos desígnios econômicos é
um fato. Os genes da democracia
não estão ainda impressos no DNA
do povo russo. Esta realidade, alia-
da à perda do poder aquisitivo da
população, desestimula o arisco ca -
pital externo. 

A populosa Índia apresenta
ainda hoje um mercado com baixo
poder aquisitivo. A opção estratégi-

ca pelo desenvolvimento tecnológi-
co, em detrimento à educação, pro-
duziu guetos de prosperidade em
meio a um país miserável. A reli-
gião hindu não estimula o trabalho
em busca do sucesso pessoal, e o

sistema de castas ainda vige infor-
malmente. Talvez até em função da
colonização inglesa, que cessou há
pouco mais de meio século, existe
certo preconceito contra estrangei-
ros. Com tudo isso, há ressalvas ao
investimento estrangeiro. 

A China é aparentemente a
“menina dos olhos” dos grandes
grupos investidores. É necessário
considerar, no entanto, que o regi-
me ainda é totalitário, que a segu-
rança jurídica é precária – vide os
executivos presos da empresa Rio
Tinto – e que existem restrições aos
direitos de propriedade. As mudan-
ças de regras não são facilmente
contestáveis. Em função destes ris-
cos, ainda há o temor de investir

recursos maciços no país. Lem -
bremos ainda que o percentual de
pobreza na China é superior a dois
terços da população.

Enquanto isso, o Brasil repre-
senta uma cultura de tradição euro-
peia ocidental, mais facilmente
identificada com os valores do
mundo desenvolvido, mais facil-
mente compreendida por norte-
americanos, europeus e asiáticos.
Nossa jovem democracia está con-
solidada. As discussões processam-
se no campo das ideias. As institui-
ções são estáveis, a segurança jurí-
dica, embora imperfeita, ainda é
superior à dos outros integrantes
dos Brics. Não há quase restrições
legais ao investimento estrangeiro,
que praticamente se equipara ao
nacional. A população brasileira
tem poder aquisitivo maior que a
chinesa e a indiana. Também ajuda
o fato de termos poucos riscos de
catástrofes naturais, como terremo-
tos, furacões e tsunamis. 

Como mais de 400 das 500
maiores empresas do mundo rela-
cionadas pela revista Fortune já
estão aqui, o ambiente de negócios
é conhecido. Somos um dos poucos
países do mundo com independên-
cia energética, com a vantagem de
nossa matriz ser em grande parte
composta por recursos renováveis.

Na qualidade de celeiro agrícola do
planeta, e como detentor de imenso
estoque de commodities minerais,
aumenta a importância estratégica
de nosso país, em um século onde
estes itens terão importância vital.
Para completar, somos investment
grade e temos reservas importantes
em moedas conversíveis. 

Com tudo isso, não é à toa
que os investidores à procura de
oportunidades se encaminhem
para terras pátrias, o que é muito
bom para nossa economia e, por
conseguinte, para o mercado imo-
biliário brasileiro. 

Resta, no entanto, garantir que
não desestimulemos esta enorme
oportunidade de inserção no merca-

do mundial por meio da sensação
de aumento de insegurança jurídi-
ca. Eis os pontos que, doravante,
precisam ser observados com o
necessário rigor: uso abusivo de
chicanas legais; autuações, limina-
res e embargos concedidos com
muita facilidade, e que atrasam os
necessários investimentos tanto em
infraestrutura quanto no mercado
imobiliário, na indústria e nos
negócios; além da morosidade que
tanto caracteriza o nosso Judiciário. 

Esperemos que desta vez o pro-
cesso de crescimento do País seja
contínuo, e que a concorrência com
países em desenvolvimento cada
vez mais bem preparados não seja
perdida em função do fogo amigo
que tanto já nos custou. Aguar -
demos que os responsáveis pela
gestão do Brasil e de suas institui-
ções tenham sempre em mente que
apenas a união de propósitos e a
aplicação pragmática e responsável
de energia no progresso da nação
poderão nos manter no caminho
virtuoso do desenvolvimento contí-
nuo e sustentável. 

(*) Basilio Jafet é diretor da
Fiabci/Brasil, vice-presidente do
Comitê dos “Principal Members”
da Fiabci Mundial e vice-presi-
dente do Secovi-SP.
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