
Para Microsoft, design terá maior relevância no desenvolvimento 
Dina Bass  
 

 
Albert Shum, designer-chefe do Windows Phone: atuação na área de criação da Nike chamou a atenção da Microsoft. 
 
Em 2010, Jon Bell era um designer do escritório de Seattle da Frog Design, a companhia que 
criou o gabinete bege de alguns dos primeiros e icônicos computadores da Apple. Como muitos 
de seus colegas - e a maioria das pessoas em sua profissão - ele adorava Steve Jobs. Tinha 
vários iPhones e MacBooks, mas nunca havia comprado um PC Windows. 
  
Mesmo assim, em novembro de 2010 a curiosidade o levou a um shopping center para dar 
uma olhada em um telefone da Samsung que rodava no novíssimo software Windows Phone, 
da Microsoft. O sistema parecia diferente de tudo mais no mercado - uma grade dinâmica de 
retângulos de tamanhos diferentes com uma transição suave entre os aplicativos. "Tive uma 
sensação que não consegui transmitir em palavras", diz Bell. Ele comprou o telefone. Minutos 
depois, enviou uma mensagem de texto a um amigo que trabalhava na Microsoft para saber se 
havia algum emprego disponível lá. Bell, de 33 anos, entrou para a empresa em janeiro de 
2011 e hoje é um dos principais projetistas do Windows Phone. Seus colegas ficaram 
chocados. "Unanimemente, disseram: 'Eles estão condenados. Apague as luzes ao sair.'" 
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Nos últimos anos, a Microsoft vem trabalhando para repetir a conversão de Bell numa escala 
maior. Desde o começo, a companhia refletiu a mentalidade de engenharia de Bill Gates, o que 
resultou em produtos funcionais e sem glamour que a Apple satirizou em seus anúncios "I'm a 
Mac/I'm a PC". A Microsoft poderá usar um charme especial: as vendas de seus softwares para 
o consumidor estão tendo problemas, uma vez que os compradores estão "loucos" pelos iPads 
e evitando os notebooks. A receita da divisão Windows ficou abaixo das expectativas dos 
analistas em quatro dos cinco trimestres até dezembro de 2011. 
  
Na área de aparelhos móveis, o segmento mais quente do setor de tecnologia, a situação é 
ainda mais terrível. Segundo a consultoria Gartner, os sistemas operacionais iOS, da Apple, e 
Android, do Google, não só possuem participações de mercado maiores que a do Windows 
Phone, como o mesmo acontece com o Bada, da Samsung - um software que poucos 
americanos conseguem pronunciar. 
  
Para vencer, ou apenas sobreviver, em uma indústria cujos rumos passaram a ser ditados pelo 
consumidor, os produtos precisam ser agradáveis aos olhos, a ponto de levar o consumidor a 
dar uma segunda olhada. A Microsoft praticamente dobrou suas fileiras de projetistas, para 
600 funcionários, nos últimos cinco anos, e atraiu talentos como Albert Shum, que 
desenvolveu produtos para a Nike centrados na tecnologia, antes de se tornar o designer-chefe 
do Windows Phone, em 2008. A companhia também repensou a maneira de construir as 
coisas. 
  
Steve Kaneko, um dos principais designers da Microsoft, diz que os engenheiros e executivos 
cederam mais autoridade para os designers. Eles estão organizados em pequenos grupos, sob 
a crença de que a democracia é inimiga do bom design, e os grupos são trocados 
regularmente para permitir que as ideias sejam impregnadas. "É uma mudança enorme e 
dramática em comparação há cinco anos", diz Sarah Rotman Epps, analista da Forrester 
Research. "Eles estão percebendo que o design é absolutamente essencial para a experiência." 
  
A principal evidência desse acúmulo de talentos é o Metro, a nova maneira de ter uma 
interface entre produtos da Microsoft, desde os telefones até os PCs. O design foi influenciado 
pelas fontes da tipografia suíça para sinais de aeroportos e rodovias. Enquanto muitos 
produtos de software se esforçam para se assemelhar com versões digitalizadas de objetos do 
mundo real - pense nas páginas do aplicativo iBooks, da Apple, que ondulam ao ser viradas -, 
o Metro acaba com o falso realismo. 
  
Os usuários navegam na interface à base do toque, através de blocos coloridos que exibem 
informações simultâneas sobre o clima e novas atualizações do Facebook e, com um toque, 
são ampliados para aplicativos de tela inteira. Os pontos de referência visual que definiram o 
software da Microsoft durante décadas se foram: não há quadros, desktop, menus suspensos, 
nenhum "X" para fechar os programas. 
  
A Microsoft vem lançando gradualmente o estilo Metro em suas maiores plataformas nos 
últimos anos. Ele chegou aos telefones que rodam no Windows em 2010, quando chamou a 
atenção de Bell, e à interface do Xbox em 2011. Este mês, o design fez sua incursão mais 
pública até agora, com a propagandeada estreia do telefone Lumia 900, da Nokia. 
  
No quarto trimestre, o Metro estará nas telas de computadores e tablets em todas as partes, 
com o lançamento do Windows 8. Young Kim, um gerente de design industrial da Microsoft, diz 
que a companhia está aproveitando a experiência com o Metro para uso em futuros 
equipamentos, incluindo o próximo Xbox. Para Gadi Amit, principal designer da NewDealDesign 
- a agência de San Francisco por trás de produtos como o monitor de atividades físicas Fitbit -, 
o Metro é o melhor trabalho de design já feito pela Microsoft. "Do ponto de vista puramente do 
design, ele é realmente superior ao da Apple", diz ele. 
  
A Microsoft pode ter escolhido o momento certo para lançar o Metro. Alguns de seus elementos 
de design foram explorados primeiramente no Zune, o tocador de música da Microsoft que 
fracassou no mercado, mas ganhou elogios - que incluíram o prêmio International Design 
Excellence God Award, em 2010. Segundo Amit, quando o Zune foi lançado em 2006, as 
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pessoas não queriam uma nova ideia; elas queriam um iPod. Isso está mudando, diz ele, e 
muitos usuários estão entediados com a onipresença da Apple. 
  
Mudar as percepção que se tem da Microsoft, de uma companhia de softwares antiquada, vai 
demorar. Isso vale tanto para os designers profissionais quanto para os consumidores. "A 
Microsoft não tem uma grande presença na cabeça dos estudantes no quesito design", diz Bill 
Burnett, diretor-executivo do Programa de Design da Universidade Stanford. Ele chama o 
Metro de um exemplo "da Microsoft fazendo a coisa certa", mas acrescenta que seus alunos 
ainda pensam que a "Microsoft é para seus pais. Eles não têm nenhum produto da Microsoft 
em suas vidas". 
  
O Metro é um rompimento e tanto com as interfaces passadas da Microsoft, e isso poderá 
chocar alguns usuários e desenvolvedores de softwares, afirma Mark Rolston, diretor de 
criação da Frog Design. A Microsoft "ficou meio presa em sua própria estética", diz ele. Para 
manter a experiência consistente para os usuários, os desenvolvedores de aplicativos têm 
menos flexibilidade no Windows Metro do que têm em plataformas como a iOS, o que torna o 
programa bem mais uniforme. "É como a música country", diz Rolston. Mude um pouco a 
composição e "ela começará a soar como outro tipo de música". 
  
O verdadeiro teste para a Microsoft será a manutenção de seu comprometimento com as 
mudanças. A companhia recrutou designers de lugares como a MTV para fazer o Zune; quando 
o aparelho fracassou no mercado, a divisão foi separada em duas e seus funcionários 
transferidos para partes diferentes da companhia. 
  
A incubadora de design ultra-secreta da Microsoft no centro de Seattle criou um modelo inicial 
de um tablet, mas a companhia cancelou o projeto em 2010, fechando o estúdio em seguida. 
Rolston diz que a Microsoft nem sempre responde bem aos revezes. "Se o mercado diz 'olha, 
nós gostamos, mas queremos algumas mudanças', eles desistem, ou voltam para as 
pranchetas de desenho?" (Tradução de Mário Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Empresas, p. B2. 
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