
Em livro, Allen traz visão pessoal sobre erros da companhia 
Richard Waters 
 
Negócios são, sim, uma questão pessoal. Não importa se você é chefe de uma empresa 
iniciante em apuros ou um multibilionário, frequentemente há ressentimentos sendo nutridos e 
contas a acertar. 
 
Foi isso que me veio à mente na semana passada, quando Paul Allen, cofundador da Microsoft, 
decidiu colocar para lavar algumas roupas sujas em sua relação com Bill Gates. As 
reclamações sobre como seu antigo sócio tentou espremer sua participação na Microsoft, em 
um livro de memórias a ser publicado neste mês, transmitem a sensação de que Allen esperou 
um longo tempo para tirar as mágoas do peito. 
 
O homem que estava lá desde o início também tem algumas ideias a transmitir para os atuais 
acionistas da Microsoft. Em crítica mordaz, ele relata o que vê como raiz dos atuais problemas 
da empresa. 
 
Baseados em um esboço do livro de memórias ao qual tivemos acesso, as críticas dissecam de 
forma reveladora as falhas da empresa. E na verdade, podem estar subestimando os desafios 
pela frente. 
 
Allen atribui a culpa à liderança em declínio da Microsoft no setor de tecnologia a três coisas: o 
fracasso em lidar com a escala, uma cultura que ficou "calcificada" e um tipo de liderança que 
permitiu à Apple e ao Google determinar o futuro (embora ele culpe Gates pela complacência 
inicial com o Google, ele parece encurtar os golpes no que se refere a Steve Ballmer). "Para 
evitar a mediocridade, é preciso ser rigoroso em cortar os que têm desempenho fraco", 
comenta Allen sobre a diluição de talentos que veio acompanhada com o aumento da escala. 
"A Microsoft não mostrou ser boa nisso." 
 
Sua conclusão sobre as falhas na cultura da Microsoft, baseada em uma série de discussões 
com executivos recém-saídos, é a seguinte: "Demasiados gerentes semicompetentes e 
demasiada política interna entre feudos e silos de linhas de produtos principais." 
 
O ponto mais baixo dessa situação foi o tão adiado e ridicularizado sistema operacional 
Windows Vista - que ele chama de "canário morto na mina de carvão", referindo-se ao pássaro 
que usado em minas para detectar antecipadamente a contaminação do ar. 
 
Para cofundador da Microsoft, empresa tolerou "demasiados gerentes semicompetentes" 
Embora suas críticas sugiram algumas das causas dos problemas, há dois desafios 
fundamentais aos quais Allen alude, mas, na verdade, pode estar subestimando. 
 
Um é o de que as principais forças da Microsoft, que consistem no desenvolvimento e venda de 
software para empresas, não estão bem preparadas para enfrentar a mudança para 
plataformas móveis: isso depende de voltar-se ao consumo das pessoas físicas. 
 
Ao destacar que as raízes da Microsoft estão nas empresas, Allen parece sugerir que tentar 
tornar-se uma empresa voltada aos consumidores individuais é uma proposição perdida. "Você 
pode querer inovar, mas não pode ser como tentar lutar contra a gravidade." A Microsoft, no 
entanto, não tem opção a não ser ir atrás da plataforma de computação móvel emergente que 
ameaça substituir os computadores pessoais. 
 
Para seu crédito, a empresa pelo menos vem mostrando mais agilidade e até - acredite se 
quiser - certa elegância em produtos recentes, como o Bing, o novo controle para o Xbox e a 
nova versão de seu sistema operacional para telefones celulares (embora seja discutível dizer 
que uma empresa que leva 11 anos e pelo menos sete tentativas para conseguir lançar o 
produto certo merece uma nova chance). 
 



A Microsoft, contudo, percorreu apenas uma parte do caminho - e encontra na Apple e Google 
dois dos concorrentes mais dinâmicos que qualquer empresa já enfrentou. Nas palavras, bem 
adequadas, de Allen, as duas são dois "cães monstruosos da alta tecnologia". 
 
A segunda questão fundamental é que a Microsoft enfrenta o clássico dilema dos inovadores: 
como nenhuma outra plataforma de computação em massa jamais se mostrará tão lucrativa 
para a empresa como os computadores pessoais, a Microsoft tem pouco incentivo para seguir 
adiante com novos modelos de computação. 
 
"A história mostra que se você ignora plataformas emergentes, está sob ameaça, por que uma 
delas pode te tornar irrelevante", alerta o cofundador da Microsoft. 
 
O Android, sistema operacional para dispositivos móveis do Google, é o que Gates há muito 
temia, embora não na forma que ele previa: seu núcleo é o Linux, o software de código aberto 
que há dez anos era visto internamente como a principal ameaça para o negócio central da 
Microsoft, o Windows. 
 
Um antigo alto executivo com o qual falamos relatou como, nos anos quando o Google e Apple 
estavam em ascensão, a discussão de oportunidades de negócios nas sessões de definição de 
estratégia na Microsoft tendiam a ser dominadas por uma consideração: como reforçar a 
posição do Windows. Visto dessa forma, não é de surpreender que a Microsoft não tenha 
conseguido entrar a tempo em mercados novos promissores ou que executivos 
empreendedores, sentindo-se frustrados, tenham abandonado a empresa. 
 
Com suas operações no setor de serviços e publicidade ainda bem atrás do Google, a empresa 
fez poucos progressos para desamarrar-se de sua forte dependência em relação aos softwares 
para computadores pessoais. No Windows e no Office, a empresa tem dois dos negócios mais 
rentáveis já idealizados em qualquer setor. 
 
Ballmer, em mais de dez anos no comando, mostrou ser um organizador eficiente dessas 
fontes de dinheiro. Mas como Allen destaca de forma incisiva, ele permitiu que fossem outros 
os que determinassem o futuro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 abr. 2011, Empresas, p. B3. 


