A DÉCADA PERDIDA
Como a Microsoft, a empresa mais valiosa do mundo em 2000, perdeu
a vanguarda tecnológica, se burocratizou e foi atropelada pelos concorrentes
EICHENWALD
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ão houve nenhum anúncio de um
grande salto tecnológico. Ballmer
elogiou o sistema operacional
Windows 8, muito aguardado (que no
momento em que escrevo está disponível apenas como um preview online).
Falou com entusiasmo sobre suas expectativas para o Xbox, o console de
jogos que compete com êxito com o
PlayStation, da Sony. E lá veio de novo
o Windows Phone 7, que, apesar dos
elogios dos usuários, teve vendas desanimadoras. Seguiu-se uma demonstração que acabou sendo vergonhosa: o
recurso de reconhecimento de voz para
criar mensagens escritas não funcionou; em seguida, outro problema técnico obrigou um funcionário da Microsoft
a ir buscar outro telefone.
O canto do cisne da Microsoft foi um
símbolo perfeito de uma década eivada de
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erros, oportunidades perdidas e de transformação de uma das maiores inovadoras
do setor em uma "maria vai com as outras", que tentava correr atrás de produtos
de outras empresas. Ao longo desses anos,
firminhas desimportantes - como Google,
Facebook, Apple - passaram à frente,
transformando o uso da mídia social e da
tecnologia, enquanto a pesadona Microsoft continuava dependendo dos seus velhos produtos bem conhecidos, como
Windows e Office. Num mercado em
constante mutação, a Microsoft - que não
quis falar para este artigo - se tornou a equivalente, no mundo da tecnologia, a uma
velha fábrica de automóveis de Detroit lançando modelos mais vistosos de produtos
velhos, enquanto os concorrentes viravam
o mundo de cabeça para baixo.
A maioria das inovações da Microsoft
acabou em desastres financeiros. E esse
desempenho ficou bem evidente nas
Bolsas: apesar de grandes vendas e dos
lucros vindos dos seus produtos principais, nos últimos dez anos a ação da M i crosoft quase não saiu da marca dos
30 dólares, enquanto a da Apple vale
hoje mais de vinte vezes o que valia há
dez anos. Em dezembro de 2000, a M i crosoft era a empresa mais valiosa do
mundo, com valor de mercado de 510 bilhões de dólares. Em junho de 2012 ela
era a número 3, com valor de mercado
de 249 bilhões de dólares. Por outro lado,
em dezembro de 2000, a Apple valia
4,8 bilhões de dólares e nem estava na
lista das dez mais. Em junho deste ano,
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Os boatos tinham fervilhado o dia
todo. Diziam que Ballmer planejava sair
de cena por cima, fazendo uma rápida
apresentação de algum produto inédito
sensacional, vindo de uma empresa
cujas inovações recentes haviam sido
com frequência sem brilho, para dizer o
mínimo. Mas, em vez disso, aconteceu
um espetáculo estranho, uma conversa
entre Seacrest e Ballmer. Apareceram o
monstro dos Come-Come do Vila Sésamo e um coro gospel berrando uma canção bizarra, composta inteiramente de
tuítes aleatórios enviados ao ciberespaço, sabe-se lá por quem.

ão

A

o som de uma música melosa de
elevador, Steve Ballmer atravessou correndo o palco do salão de
baile do Venetian, um luxuoso hotelcassino de Las Vegas. Numa parede
de 7 metros de altura, dezenas de telas
piscavam seu nome. O presidente
mundial da Microsoft, de 56 anos,
deu um abraço apertado no apresentador de rádio e tevê Ryan Seacrest,
que acabava de convidá-lo para fazer
a palestra de abertura da Consumer
Electronics Show 2012, a grande feira
de tecnologia de Las Vegas.
Mais de 150 m i l nerds e executivos
caíram como uma nuvem de gafanhotos nos hotéis da cidade em janeiro para
esse megafestival anual de engenhocas
e tecnologia de ponta. Os participantes
corriam de um estande para outro,
agarrando brindes e trombando com
estrelas como Justin Bieber.
Mas naquela noite havia um clima
de mal-estar no salão onde Ballmer estava prestes a abrir a feira - uma honra
que coube ao presidente da Microsoft
em quinze dos dezessete anos anteriores (Bill Gates nos primeiros onze anos
e Ballmer nos demais). Semanas antes,
a empresa tinha declarado que esse seria
seu último discurso inaugural no evento
- e o pior: que ela não voltará no ano
que vem para expor suas inovações.
A época de anunciar as grandes novidades sobre seus produtos, disse a Microsoft, não coincidia com as datas da feira
anual de tecnologia.
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KURT

ela era a número 1 do mundo, com valor
de mercado de 541 bilhões de dólares.
Como aconteceu essa inversão de papéis? Como é possível que uma empresa
que está entre as mais ricas do mundo, que
conseguiu quebrar o predomínio férreo
da IBM no setor da informática, tenha
tropeçado e caído tão feio numa corrida
que ela já estava ganhando?

A

história dos dez anos perdidos da
Microsoft poderia servir como
estudo de caso nas escolas de administração, no capítulo "armadilhas do
sucesso". Ela, que começou tão ágil, uma
máquina de competir liderada por jovens
visionários, se transformou numa empresa inchada, sobrecarregada de burocracia,
com uma cultura interna que recompensa, involuntariamente, os chefes que asfixiam as ideias inovadoras, capazes de
ameaçar a ordem estabelecida.
Na aurora do novo milênio, nos corredores da Microsoft não havia mais programadores descalços de camisa havaiana,
que viravam as noites e os fins de semana
trabalhando para um objetivo comum de
excelência. Em vez disso, a vida por trás
das grossas paredes da empresa se tornou
séria, formal e brutal. Dominar a politicagem interna passou a ser indispensável
para o sucesso na carreira.
Naqueles anos, a Microsoft havia intensificado seus esforços para cortar as
pernas dos concorrentes, mas - devido a
uma série de decisões de gestão incrivelmente tolas - os competidores que esta-
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Microsoft de outrora, tão ágil, que
conquistou o entusiasmo de toda uma
geração de gente apaixonada por tecnologia e engenheiros de software, está
morta e enterrada.
"Vejo a Microsoft como a versão tecnológica da Sears", disse Kurt Massey,
ex-gerente de marketing. "Nas décadas
de 40, 50 e 60, a Sears acertou em cheio.
Era a número 1, e hoje não passa de terra arrasada. E é isso que é a Microsoft.
A empresa deixou de ser cool."
Ser cool, moderno - é o que deseja o
consumidor de tecnologia. Prova número 1: hoje o iPhone gera mais receitas do que a Microsoft inteira.
É sério. Um único produto da Apple,
algo que não existia cinco anos atrás,
tem mais vendas hoje do que tudo o que
a Microsoft tem para oferecer. Vende
mais que Windows, Office, Xbox, Bing,
Windows Phone e todos os outros produtos que a Microsoft criou desde 1975.
No trimestre que terminou em 31 de março de 2012, o iPhone teve vendas de
22,7 bilhões de dólares, e a Microsoft
Corporation, de 17,4 bilhões.
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vam sendo mutilados muitas vezes eram
os colegas de trabalho na própria empresa. Os funcionários eram recompensados
não só por fazer um bom trabalho, mas
também por fazer os colegas fracassarem.
O resultado é que a empresa foi consumida por uma série interminável de lutas
internas. Produtos com potencial de explodir no mercado - como o livro eletrônico e o smartphone - foram eliminados,
descarrilados ou postos em banho-maria,
em meio a brigas e jogos de poder.
Esse é o retrato da Microsoft que
aparece em entrevistas com dezenas de
executivos e ex-executivos da empresa,
bem como em milhares de páginas de
documentos internos e registros legais.
"Eles apontavam o dedo para a IBM e
davam risada", disse Bill Hill, ex-gerente da
Microsoft. "Agora eles se transformaram
naquilo que eles mesmos desprezavam."
Hoje a Microsoft está à beira de um
precipício - uma oportunidade do tipo
tudo ou nada, que pode ser a última
chance de Ballmer demonstrar para
Wall Street que ele é o homem certo
com o plano certo para liderar rumo ao
futuro. Com o Surface, seu tablet recém-lançado, o Windows 8, o Windows
Phone 7, o Windows Server 2012 e o
Xbox 720 chegando em breve, Ballmer
talvez esteja perto de provar que suas
estratégias dão certo - incluindo a polêmica aquisição do Skype, feita no
ano passado por 8,5 bilhões de dólares.
Mas quer esses novos produtos tenham
sucesso ou não, dizem os executivos, a

DINHEIRO E MONOPÓLIO
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mbora a Microsoft já tenha sido a
empresa mais moderna e avançada
do planeta, suas origens vêm lá de
trás - remontam à Bíblia Sagrada dos
nerds, a revista Popular Electronics.
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ministrar uma empresa como a Microsoft. Gates procurou um amigo de
Harvard, um sujeito falante, espalhafatoso, cheio de energia, formado em matemática e economia - Ballmer - para
comandar o lado comercial. Ballmer
fora assistente na gerência de produto da
Procter & Gamble; depois entrou na Escola de Negócios de Stanford, e abandonou o curso para entrar na Microsoft.
A empresa começou a dobrar e triplicar
de tamanho a cada ano, e os sistemas operacionais da Microsoft ficaram mais sofisticados. O MS-DOS ainda era baseado em
comandos escritos, mas depois veio o
Windows, que trouxe a interface gráfica,
comandada por ícones na área de trabalho, menus e outros meios visuais, para os
PCS e qualquer outro tipo de computador.
Em 24 de agosto de 1995, a Microsoft
atingiu o auge da modernidade lançando o sistema operacional que viria a ser
o seu best-seller: o Windows 95. Para
comprar os primeiros pacotes, os nerds
começaram a fazer fila à meia-noite na
porta das lojas, dando a volta no quarteirão. O Empire State Building ficou todo
iluminado com cores da Microsoft, vermelho, amarelo, azul e verde. Gates pagou 3 milhões de dólares para os Rolling
Stones pelo direito de usar seu clássico
Start Me Up como música-tema para
seus anúncios e outras apresentações.
Uma música-tema para um software!
No final de 1997 o Windows 95, juntamente com outros sistemas operacionais da Microsoft, rodava em 86,3% dos
PCS dos Estados Unidos (em contraste,
o Mac OS da Apple tinha na época apenas 4,6% do mercado). Ser nerd agora
era chique, e a Microsoft exerceu um
poder sem precedentes sobre a sociedade americana. Parecia que nada poderia deter o passo do Golias do software.
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Em dezembro de 1974, um jovem de
21 anos chamado Paul Allen, que acabava de abandonar a faculdade, comprou o
novo número dessa revista dedicada a
amadores de eletrônica, numa banca de
jornal na praça Harvard, em Cambridge,
Massachusetts. Ele mal conseguia conter
o entusiasmo. Em letras garrafais, a manchete na capa gritava que o primeiro minicomputador do mundo com potência
para rivalizar com os modelos comerciais
tinha sido inventado. Allen correu até o
Harvard College, onde estudava seu antigo colega de ginásio, Bill Gates. Os dois
há muito tempo queriam criar um programa de controle operacional usando a
linguagem computacional chamada Basic; mas Gates tinha resolvido esperar. Só
começaria um projeto assim quando fosse fabricado um computador com um
processador rápido. Allen jogou a revista
nas mãos de Gates, e os dois concordaram: o momento tinha chegado.
As coisas andaram rápido. Gates, Allen
e mais um amigo criaram um programa
que chamaram de Altair Basic, e convenceram a empresa que fabricava o computador - a MITS, de Albuquerque, no estado
do Novo México - a usá-lo sob licença. Deram o nome à sua nova empresa de Microsoft. Depois, o mercado de computadores
pessoais explodiu. A Microsoft começou a
vender seus programas para firmas cada
vez maiores. Dentro de dois anos a empresa, rebatizada como Microsoft, já estava
definindo os padrões de programação para
microprocessadores. Trabalhar na jovem
Microsoft era, segundo todos os relatos,
emocionante, mas também enervante.
Gates era incansável, e exigia a mesma
dedicação de todos os que contratava.
Em 1980, a IBM, então a maior fabricante mundial de computadores, procurou Gates e Allen e licenciou a
Microsoft para criar o software operacional para um novo produto que seria
lançado em breve, o IBM PC. Foi a grande chance da Microsoft, trazendo-lhe o
dinheiro de que ela precisava para f i nanciar sua ascensão à estratosfera.
No mesmo ano, Gates e Allen concluíram que nenhum dos dois tinha
experiência nem competência para ad-
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vro podia conter todos os conhecimentos
do universo. Um livro eletrônico, pensavam os desenvolvedores de produtos da
Microsoft, daria vida à visão de Adams.
Em 1998 um protótipo já estava pronto.
Prevendo elogios, o grupo de tecnologia
enviou o aparelho para Bill Gates, que o
rejeitou de imediato. O e-book não servia para a Microsoft, declarou ele.
"Ele não gostou da interface com o
usuário porque não tinha cara de Windows", recorda um programador envolvido no projeto. Mas o Windows seria um
sistema operacional completamente errado para um e-book, acreditavam os membros da equipe. O objetivo era que a tela
inteira mostrasse um livro, e apenas um
livro. Um livro de verdade não tem imagens do Windows flutuando nas margens;
colocá-las numa versão eletrônica só serviria para atrapalhar o usuário.
um e-mail, era exatamente como a
A equipe que trabalhava na iniciativa
Coca-Cola, um dos investimentos mais deixou de ser subordinada diretamente
conhecidos de Buffett. A Coca-Cola a Gates e foi transferida para a divisão
recebia, em suma, royalties sobre cada que criava software para o Office - a
gole; e a Microsoft controlava o posto outra fábrica de dinheiro da Microsoft,
de pedágio de quase todos os computa- além do Windows. A equipe não era
dores pessoais vendidos no mundo.
mais encarregada de imaginar e concreMesmo assim, reconheceu Raikes, ha- tizar novas ideias, mas obrigada a relatar
via um perigo em comprar ações da M i - a todo momento lucros e perdas.
crosoft. A ameaça, escreveu ele, era que
"Todo o nosso plano teve que ser anocorresse alguma transformação imprevis- tecipado, e tivemos que lançar um prota no mercado de tecnologia - o mesmo duto em 1999", disse Steve Stone, um
fenômeno que tinha prejudicado tanto a dos fundadores da equipe de tecnoloIBM, a vovó das gigantes da informática, gia. "Não podíamos mais nos concenquando a Microsoft entrou em cena.
trar em desenvolver tecnologias que
"Creio que a IBM ficou viciada no po- fossem boas para os usuários. Em vez
der que ela teve nas mãos durante várias disso, de repente tínhamos que olhar o
gerações de computadores, e isso a dei- produto e pensar: 'Como podemos usar
xou cega para a mudança de paradigma isso para ganhar dinheiro?'"
que veio com o PC", escreveu ele.
Essa preocupação fazia sentido para
ançar o produto no mercado às presBuffett. Será que a Microsoft seria vítisas custou caro para a Microsoft.
ma da mesma arrogância que fez a IBM
O software tinha sido projetado para
cair do trono? Haveria outra mudança rodar em um tablet com tela de toque,
de paradigma que a Microsoft só enxer- uma característica popularizada mais targaria quando fosse tarde demais?
de com o iPhone. Em vez disso, a empreRaikes reconheceu que tinha as sa lançou o Microsoft Reader para rodar
mesmas preocupações. "Eu fico pen- no Microsoft Pocket PC (um aparelhinho
sando, sim, sobre o que acontecerá da- do tamanho de um telefone) e, logo dequi a dez ou vinte anos", escreveu ele.
pois, no Windows. O plano de dar aos
E tinha bons motivos para se preocu- consumidores algo leve e simples, que
par. Já havia sinais de que a Microsoft lhes permitiria ler em uma tela do tamairia perder o trem da história na próxi- nho de um livro, foi morto e enterrado.
ma década. Naquele exato momento,
A morte da iniciativa do e-book não
na sede da Microsoft em Redmond, no foi simples consequência do desejo de
estado de Washington, um grupo de lucro imediato, segundo um ex-gerente
engenheiros estava desenvolvendo um da divisão Office. O verdadeiro probleaparelho que, dali a dez anos, se trans- ma para seus colegas era que um apaformaria numa indústria multibilioná- relho simples, com tela de toque, era
ria: um leitor eletrônico que permitia visto como um desvio ridículo das forbaixar uma versão digital de qualquer mas já testadas e aprovadas de lidar
material escrito: livros, revistas, jornais. com dados. "O Office foi projetado
Apesar dessa vantagem de anos, a M i - para receber dados via teclado, não com
crosoft não seria a empresa a lançar no uma canetinha metálica nem com o
mercado essa inovação, que transfor- dedo", disse o gerente.
maria a indústria editorial. Em vez disDe fato, segundo os executivos, a M i so, os grandes lucros acabariam indo crosoft deixou, repetidas vezes, de se atipara a Amazon e a Apple.
rar de cabeça em novas tecnologias
A faísca de inspiração para o aparelho emergentes devido à fidelidade da emveio de um livro de ficção científica de presa ao Windows e ao Office. "O Win1979, O Guia do Mochileiro das Galá- dows era o deus - tudo tinha que
xias, de Douglas Adams. O romance funcionar com o Windows", disse Stone.
apresentava a ideia de que um único l i - "Ideias sobre computação móvel, que

P

or outro lado, o investidor Warren
Buffett, chamado de "Oráculo de
Omaha", não entendia a Microsoft.
Era agosto de 1997 e o executivo responsável pelas vendas, marketing e serviços da Microsoft, Jeff Raikes, insistia
com Buffett para comprar ações da empresa. A Microsoft, escreveu Raikes em
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o início de 1990, era como se o
computador de cada funcionário
da Microsoft rodasse um aplicativo que deixava uma imagem na tela o
tempo todo: a caricatura de um rosto
cuja expressão mudava conforme a cotação da ação da empresa. Quando a
ação subia, o rosto sorria; e quando perdia valor, ele franzia a testa.
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0 ESTOURO DA BOLHA

A música tinha parado. Os Milionários da Microsoft agora trabalhavam
lado a lado com a Ralé da Microsoft.
A época em que as equipes lutavam
juntas para conquistar o mundo tinha
acabado. O golpe financeiro piorou ainda mais as relações já tensas entre a velha guarda e o sangue novo.
Pequenas mudanças na política da
empresa começaram a ser vistas como
manifestações de desprezo pelos que
não tiveram a sorte de entrar na Microsoft a tempo de enriquecer. Quando a
empresa decidiu, por volta de 2003,
economizar dinheiro não fornecendo
mais toalhas para os funcionários que
usavam os seus chuveiros, houve uma
reação de fúria. O quê? Os veteranos
tinham milhões e os mais novos não
podiam nem ganhar toalhas?
As toalhas voltaram, mas o azedume
sobre os cortes de custos não acabou.
A Microsoft abandonou seu excelente
plano de saúde. Ficou difícil até mesmo
conseguir material de escritório.
Pior: a estratégia de sucesso da M i crosoft foi virada de cabeça para baixo.
Se antes criar inovações era o que
dava emoção ao trabalho e também o
caminho para a riqueza, por meio das
opções de ações, agora o sucesso financeiro só podia ser garantido pela maneira como ocorria nas firmas caretas
como General Motors ou IBM - por
meio das promoções.
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mo período de carência, quando poderiam lucrar com suas ações.
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oi então que tudo mudou. Em
30 de dezembro de 1999, a carinha
na tela do computador franziu a
testa. Na véspera, a cotação da Microsoft
tinha atingido seu valor recorde antes do
desdobramento das ações - 119,94 dólares por ação - e em seguida começou a
cair. Nem a Microsoft ficou imune ao
estouro da bolha das ponto-com.
Dezesseis dias depois, Bill Gates entregou a presidência executiva para Ballmer.
"Piquei abismado quando Bill anunciou
que estava saindo para se tornar arquiteto-chefe de software', em janeiro de 2000,
deixando Steve Ballmer no seu lugar",
lembrou Paul Allen. "E verdade que Steve há muito tempo era o braço direito de
Bill, mas a gente sentia, nos anos 90, que
ele não estava sendo preparado, necessariamente, para o cargo mais alto da M i crosoft. Eu diria que Bill o considerava
um executivo muito esperto, menos afinado com a tecnologia do que com o
lado comercial. Steve não era um cara
ligado nos produtos."
Um homem de negócios, com experiência em acordos, finanças e marketing, vinha substituir um gênio do
software e da tecnologia.
Em um ano, a ação da Microsoft perdeu mais da metade do valor, e nunca
mais voltou para os píncaros do passado.
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Quase todos os funcionários recebiam uma participação na empresa por
meio de opções de ações. Quando a ação
subia, todos ficavam mais ricos. E quando a cotação caía, todos ficavam... bem,
um pouquinho menos ricos. Nos primeiros tempos, a Microsoft fazia milionários
quase tão depressa quanto embalava
seus pacotes de software. Os primeiros
onze empregados, excetuando Gates e
Allen, saíram com quantias variando de
1 milhão a 100 milhões de dólares. O resultado é que todos trabalhavam a todo
vapor, na esperança de levantar a ação
um pouquinho mais.
"As pessoas tinham muita pressa de
capitalizar todas as oportunidades de aumentar a receita", disse Ed McCahill,
que trabalhou dezesseis anos na Microsoft como gerente de marketing. "Em
cada reunião, havia objetivos claros e
resultados claros, porque todos sabiam
que, quanto mais rápido agissem, mais
rápido a ação subiria na Bolsa e mais rápido eles ficariam ricos."
Os currículos chegavam à Microsoft em pencas, vindos de estudantes
de administração e de engenharia
atraídos pelas histórias de quem fez
fortuna. A empresa entrou numa febre de contratações. Muitos executivos veteranos deixavam o trabalho por
causa dos novos funcionários, enquanto eles próprios faziam cera pelos
corredores, à espera do fim do próxi-

o

dessem ao usuário uma experiência mais
simples do que com um PC, eram consideradas sem importância por algumas
pessoas poderosas daquela divisão, e elas
conseguiran^ matar o projeto."
Esse preconceito permeava toda a empresa, tornando-a incapaz de reagir depressa diante dos desafios vindos de novos
concorrentes. "Cada coisinha que você
quer programar tem que se basear no
Windows ou em outros produtos já existentes", disse um engenheiro de software.
Mas o grande poder das divisões Windows e Office, que ditavam o rumo do
desenvolvimento dos produtos, foi apenas um dos problemas internos da M i crosoft que acabavam esmagando as
inovações. Uma questão muito mais ampla, disseram os executivos, era uma cultura empresarial que em 2001 estava
rumando para a autoimolação e o caos.

Dois anos depois, a Microsoft acompanhou com um programa semelhante, o
MSN Messenger. Em 2003, um jovem
desenvolvedor percebeu que seus colegas de faculdade entravam exclusivamente no AIM, e o deixavam rodando o
tempo todo na tela. O motivo? Queriam
usar a mensagem de "status online" do
programa, que permitia escrever uma
notinha dizendo aos amigos o que a pessoa estava fazendo, mesmo quando não
estava no computador. Mensagens
como "fui fazer compras" ou "estudando para o exame" tornaram-se comuns.
"Esse foi o início da tendência que
foi acabar no Facebook - um lugar para
as pessoas colocarem seus pensamentos, um fluxo de consciência contínuo",
disse o engenheiro que trabalhou na
divisão do MSN Messenger. "O principal
objetivo do AIM não era bater papo, mas
dar a chance de entrar a qualquer momento e dar uma olhada no que os amigos estavam fazendo."
O engenheiro concluiu que nenhum
jovem passaria do AIM para o MSN Messenger, que não tinha esse recurso de
mensagem breve. Ele falou sobre o problema com seu chefe, um homem de
meia-idade. Este achou que era uma preocupação tola. Por que um jovem haveria
de querer escrever apenas algumas palavras? Quem quisesse contar aos amigos o
que estava fazendo podia escrever isso na
sua página de perfil, disse ele. Ou seja, o
usuário teria que abrir as páginas de perfil de todos os amigos, uma de cada vez,
procurando uma mensagem de status, se
é que haveria alguma.
"Ele não entendeu o espírito da coisa", disse o engenheiro. "E, como ele
não sabia nada sobre como os jovens
estavam usando as mensagens, nós não
fizemos nada."
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ssim começou a burocratização da
Microsoft. Alguns executivos acreditam que a mudança começou com a
ascensão de Ballmer. Na verdade, a época
em que se ganhava dinheiro fácil foi, quase certamente, a origem desse processo.
Com mais funcionários procurando
postos de direção, o resultado foi mais
gerentes; com mais gerentes, havia mais
reuniões; com mais reuniões, mais memorandos; e mais burocracia resultava
em menos inovação. Tudo, como disse um executivo, avançava num ritmo
de caracol. "Havia aquele sistema institucionalizado. Era como criar software por meio de um comitê", disse
Prasanna Sankaranarayanan, ex-engenheiro da Microsoft.
Assim como havia ocorrido com os
e-books, as oportunidades de desenvolver
produtos importantes escapavam pelos
dedos. O Windows CE, um sistema operacional diferente do Windows que foi
usado originalmente para aparelhos de
bolso como palmtops, acabaria por ser a
base do sistema operacional para dispositivos móveis que rodaria nos primeiros
smartphones da Microsoft. Mas, embora
a Microsoft já tivesse ultrapassado a concorrência com o Windows CE, ela perdeu
a corrida para os smartphones.
"Você olha para o Windows Phone e
não pode deixar de se perguntar: como
foi que a Microsoft desperdiçou a liderança que já tinha com o Windows CE?",
disse McCahill. "Eles tinham uma gran-

de vantagem, estavam anos à frente. Estragaram tudo por causa da burocracia."
Os processos eram tão lentos que às
vezes a coisa beirava o cômico. Marc
Turkel, gerente de produto, me contou
sobre uma iniciativa que supervisionou
por volta de 2010, envolvendo vários grupos. Quando o projeto começou, havia
operários escavando a terra para construir um edifício de doze andares que iria
ocupar um quarteirão inteiro; a janela da
sala de Turkel dava para a construção.
Turkel começou a negociar com vários gerentes; depois com os supervisores
dos gerentes, e depois com os supervisores dos supervisores. "Era incrível a quantidade de acordos que eram necessários",
disse ele. "Era uma coisa para levar seis
semanas, no máximo, se não perdêssemos tanto tempo." Um dia Turkel estava
em mais uma reunião interminável
quando olhou pela janela. O edifício estava terminado. O projeto não.

ão

"As pessoas perceberam que não iam
ficar ricas", disse um ex-executivo. "E se
transformaram em pessoas empenhadas em galgar os degraus da hierarquia,
e não em dar uma grande contribuição
para a empresa."
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ficação em camadas". Todos os funcionários da Microsoft que entrevistei,
atuais e antigos, todos eles citaram esse
sistema como o processo mais destrutivo
dentro da Microsoft, que fez um número
incontável de funcionários sair da empresa. O sistema, também conhecido
como "modelo de desempenho", "curva
do sino" ou simplesmente "avaliação do
funcionário", funcionava assim: cada divisão era obrigada a classificar uma determinada porcentagem dos funcionários
como de "desempenho excelente"; depois vinham os de "bom desempenho",
depois os "médios", depois os "abaixo da
média", e por último os "insuficientes".
"Se você estivesse em uma equipe
de dez pessoas, você já entrava no primeiro dia sabendo que, por melhores
que fossem todos os colegas, duas pessoas receberiam uma classificação
ótima, sete receberiam conceitos medíocres, e um receberia uma nota péssima",
disse um ex-programador. "Isso faz com
que os funcionários se concentrem em
competir uns contra os outros, em vez de
competir com as outras empresas."
Supondo, por exemplo, que a Microsoft tivesse contratado os maiores nomes
da tecnologia para trabalharem na mesma divisão, antes que eles ganhassem
fama em outras firmas. A divisão teria
Steve Jobs da Apple, Mark Zuckerberg
do Facebook, Larry Page do Google,
Larry Ellison da Oracle, e Jeff Bezos da
Amazon. Fosse qual fosse o desempenho deles, ao passarem por uma das rodadas da "classificação em camadas",
dois deles teriam que ser classificados
como abaixo da média, e um deles seria
considerado um desastre.
Por essa razão, segundo os executivos, muitas estrelas da Microsoft faziam
de tudo para evitar trabalhar ao lado de
outros criadores de produtos de primeira linha, com medo de serem prejudicados na classificação. E as avaliações
A CURVA DO SINO
tinham consequências reais: os que
ficavam no topo recebiam bônus e
m 2002, o subproduto da burocra- promoções; os relegados aos degraus
cia - uma política interna brutal inferiores em geral não recebiam di- tinha levantado a cabeça na M i - nheiro nenhum, ou eram demitidos.
crosoft. E, segundo disseram executivos
E os resultados do processo nunca
atuais e antigos, a cada ano piorava a eram previsíveis. Funcionários de certas
intensidade e a destrutividade dos jogos divisões recebiam os "objetivos gerende poder, com os funcionários lutando ciais", ou MBOS (Management hy Objecpara ultrapassar os colegas de trabalho tives), as expectativas para o que a pessoa
na corrida pelas promoções, pelos bô- deveria realizar naquele ano. Mas mesnus, ou pela simples sobrevivência.
mo atingindo os MBOS não havia gaOs gerentes da Microsoft, intencio- rantia de se receber uma classificação
nalmente ou não, aumentavam ainda elevada, já que algum outro funciomais essa hostilidade. Juntem-se a isso a nário poderia ter ultrapassado os obamargura dos funcionários sobre as dis- jetivos exigidos. O resultado é que os
paridades salariais, a lentidão do desen- funcionários da Microsoft não só provolvimento de produtos e o poder das curavam ter um bom desempenho, mas
divisões Windows e Office de matar as também se esforçavam para que os coinovações - e o resultado foi uma atmos- legas não tivessem.
fera venenosa de antagonismo interno.
"O comportamento que isso engen"Se você não fizer o jogo político, dra é o seguinte: as pessoas fazem de
vêm os ataques pessoais, ao caráter do tudo para não cair na turma dos piores",
indivíduo. E a gestão era feita dessa ma- disse um engenheiro da Microsoft.
neira", disse Turkel.
"Os responsáveis por certas funções saO X do problema cultural da empresa botavam abertamente os esforços dos
era o sistema de gestão chamado "classi- colegas. Uma das coisas mais valiosas

s vezes, porém, os problemas burocráticos provinham de uma simples
realidade: os jovens dos anos 80, nerds
que tinham entrado na empresa quando
estavam pelos 20 ou 30 anos, tinham virado gerentes de meia-idade, na faixa dos
40 ou 50 anos. E, segundo alguns engenheiros mais jovens, boa parte deles não
entendia a nova geração de usuários de
computador, que eram crianças ou nem
tinham nascido quando a Microsoft abriu
as portas. Quando os funcionários mais
jovens tentavam apontar as tendências
que surgiam entre seus amigos, os supervisores não davam a menor atenção.
Um exemplo: em 1997 a AOL lançou
seu programa de mensagens de texto
instantâneas, chamado AIM, um precursor dos torpedos no telefone celular.
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de armazenar vários tipos de arquivos
em um único banco de dados; e teria
um sistema de visualização, de codinome Avalon, que daria ao software a
mesma aparência de um website.
Quando o desenvolvimento do produto decolou, os engenheiros da Microsoft colocaram uma quantidade de
funções no LongHorn. Equipes enormes
foram designadas para o projeto. Apesar
de todo o trabalho, o lançamento foi
adiado inúmeras vezes. O programa levava até dez minutos para iniciar. Era
instável e dava pau com frequência.
Foi então que, em junho de 2004, Steve Jobs anunciou que a Apple estava lançando seu novo sistema operacional,
chamado Tiger. Dentro da Microsoft,
muitos ficaram de queixo caído. O Tiger
fazia muitas coisas planejadas para o
LongHorn - só que no Tiger elas funcionavam direito. Os e-mails voaram pela
Microsoft, expressando consternação sobre a qualidade do Tiger. Era difícil acreditar, mas o programa continha funções
equivalentes às do Avalon e do WINFS.
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"Foi um espanto", escreveu Lenn
Pryor, da equipe do LongHorn. "Foi
como se eu ganhasse um bilhete grátis
para chegar à terra prometida do LongHorn, só que hoje mesmo."
Vic Gundotra, outro membro do
grupo, experimentou o Tiger. "O concorrente deles para o Avalon (processamento de vídeo e de imagem) é
quentíssimo", escreveu ele. "Já tenho
todos esses recursos bacanas rodando
no meu Macintosh agora mesmo,
com todos os efeitos que Jobs demonstrou no palco. O programa está rodando há cinco horas seguidas e não deu
pau nenhuma vez."
O e-mail de Gundotra foi enviado
a executivos em toda a sede da Microsoft, incluindo Allchin. Ele o repassou
a Gates e Ballmer, acrescentando em
baixo seu nome e apenas uma palavra:
"Suspiro..."
O LongHorn estava condenado. A l guns meses depois, Allchin reuniu a
equipe do LongHorn e deu o anúncio:
a Microsoft não conseguiria finalizar o
Windows Vista a tempo de cumprir a
mais recente data de lançamento prevista. Na verdade, a empresa não tinha
como prever nenhuma data de lançamento. Assim, tinha sido tomada uma
decisão nos escalões mais altos da Microsoft: depois de três anos de trabalho, jogar
tudo fora e começar de novo. Foi decidido, pelo menos naquele momento, abandonar ou modificar muitos dos objetivos
originais: não usar mais a linguagem C#,
abandonar o winFS e revisar o Avalon.
A Apple já tinha posto esses recursos no mercado; e a Microsoft estava
desistindo de tentar descobrir como
fazê-los funcionar. Mais de dois anos
se passaram até que o Vista apareceu
nas lojas, e a resposta do público foi
vitriólica. A revista PC World declarou
que foi a maior decepção de 2007 no
mundo da tecnologia. A Apple tinha
ganhado de lavada num campo que
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or que a tecnologia da Apple era
tão melhor do que a da Microsoft?, perguntou Jim Allchin, um
veterano executivo da empresa. "Eu
compraria um Mac hoje se eu não trabalhasse na Microsoft", escreveu Allchin, em um e-mail de 7 de janeiro de
2004 para Gates e Ballmer. "A Apple
não se perdeu no meio do caminho."
A Microsoft tinha alguns dos profissionais de tecnologia mais inteligentes do
mercado. Tinha bilhões de dólares à sua
disposição, e podia investir o dinheiro
em qualquer projeto que os executivos
escolhessem. De que modo a Apple estava evitando as armadilhas da Microsoft?
A resposta não era difícil de encontrar.
Executivos atuais e antigos disseram que,
a cada ano, tentavam explicar ao altocomando da Microsoft por que a empresa enfrentava dificuldades na qualidade
da sua inovação, em comparação com a
Apple, o Google e outros concorrentes.
As explicações eram transmitidas por
meio de pesquisas semestrais feitas com
os funcionários. A mensagem das respostas era sempre a mesma: os grupos da
Microsoft que deveriam trabalhar em
conjunto não estão fazendo isso, devido
ao sistema de classificação em camadas.
E, em resposta, o que fez a empresa?...
Nada de especial. "A Microsoft mantém
as pesquisas com os funcionários, ouve as
opiniões sobre o problema, tenta resolvêlo sempre da mesma maneira, e a coisa
nunca dá certo", disse Turkel.
E assim a Microsoft continuou levando surras da concorrência. A Apple
lançou o tocador de música iPod em
2001; dois anos depois, o alto escalão da
Microsoft ainda tentava descobrir de
que modo competir com ele.
"Como vamos entrar com muito atraso no negócio da música, parece que
sempre estamos atrás dos outros", escre-

veu Bill Gates em um e-mail de 2 de
novembro de 2003 a um grupo de gerentes. "As pessoas não vão querer abandonar o hardware que já compraram."
O resultado, escreveu Gates, era que
eles não conseguiriam convencer os clientes a usar um sistema da Microsoft: "Acho
que não estamos fazendo o suficiente para
sermos vistos como uma empresa líder.
Pessoas que eu conheço (gente rica, é verdade) está comprando iPods que já vêm
com milhares de músicas." Herbert Allen
Jr., bilionário banqueiro de investimentos
da Allen & Company, havia comprado
dezenas de iPods para dar de presente aos
amigos, disse Gates. "Warren Buffett adora esse troço", escreveu ele.
Menos de duas semanas depois, Allchin experimentou um dispositivo para
tocar música que estava sendo desenvolvido por um fabricante de hardware
contratado pela Microsoft. Ele resumiu
a experiência em um e-mail de 13 de
novembro para um grupo de executivos. "Tenho que dizer a vocês que minha experiência com o nosso software
e esse aparelho foi horrível", escreveu
ele. "A Apple está tão mais à frente."
Passaram-se anos. Finalmente, em
14 de novembro de 2006, a Microsoft
lançou seu tocador de música, o Zune.
Dali a 56 dias, Steve Jobs apresentou o
iPhone, que combinava telefone celular,
tocador de música, acesso à internet,
câmera fotográfica e outros recursos não
disponíveis no Zune. Mas o iPod continuava disponível para quem não queria
um telefone. Na verdade, a Apple já havia lançado seu iPod de quinta geração,
o iPod M i n i , mais barato, e dali a um
ano lançaria seu tocador de música mais
barato de todos, o iPod Nano.
O Zune foi atropelado. Em 2009, o
iPod conservava uma fatia de mercado
espantosa: 71%, uma aprovação de eleições na Coreia do Norte. Enquanto isso
o Zune ia capengando, com menos de
4%. Em outubro de 2011, a Microsoft
matou o produto, na esperança de que
seus clientes comprem, no lugar dele,
um Windows Phone, que, tal como o
iPhone, também é tocador de música.

e

que eu aprendi foi dar a impressão de ser
cortês e ao mesmo tempo ocultar informações dos colegas - apenas o suficiente para garantir que eles não passassem
à minha frente nas classificações."
E o pior: como a avaliação era feita a
cada seis meses, os funcionários e seus supervisores - que também eram analisados
-se concentravam no desempenho de curto prazo, em vez de fazerem esforços de
longo prazo para conseguirem inovações.
"As avaliações semestrais levavam a
muitas decisões erradas", disse um analista de software. "As pessoas planejavam
seus dias e seus anos em função da avaliação, e não dos produtos. Você precisava, de qualquer maneira, ficar focado no
seu desempenho semestral, e não em fazer o que seria o melhor para a firma."
No final, o sistema de classificação
em camadas atingiu em cheio a capacidade de inovação da Microsoft, disseram os executivos. "Eu queria montar
uma equipe de pessoas que trabalhassem juntas e cujo único foco seria elaborar softwares excelentes", disse Bill
Hill, o ex-gerente. "Mas é impossível
fazer isso na Microsoft."

AS CRIAÇÕES DE JOBS

D

urante a década perdida, a Apple
disparou na frente mesmo no setor de sistemas operacionais, o
feijão com arroz da Microsoft. Em
maio de 2001, a Microsoft iniciou um
projeto com o codinome LongHorn,
que deveria ser lançado no final de
2003 com o nome de Windows Vista.
Os executivos tinham diversos objetivos para o LongHorn. Para competir
com o Linux, sistema operacional gratuito, ele seria compatível com a linguagem de programação C#, que
permitia desenvolver outros softwares
mais facilmente. O LongHorn também
criaria um sistema de arquivamento, o
Windows File System, ou winFS, capaz
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chegava nem aos pés do Google. Assim, a Microsoft desenvolveu o W i n dows Live Search, que também se
eio depois o Bing. (Entra a trilha revelou inferior. Depois de mais mosonora: risada maldosa e música dificações, a Microsoft anunciou sua
de órgão.)
nova plataforma, a Live Search. FinalNo outono de 2004, a Microsoft en- mente, em maio de 2009, Ballmer lanfrentava um grande desafio do Goo- çou o Bing. Mas, nessa altura, a divisão
gle: esta empresa, bem menor, estava de busca online já tinha se tornado
pescando muitos jovens e talentosos esclerosada com a burocracia da M i designers de software. O Google ia crosoft e a costumeira destrutividade
surgindo como a nova empresa da que a acompanhava.
moda. A gigante das ferramentas de
"Aquilo era uma mistura de gente, e
busca tinha aberto o capital em agos- gente demais", disse Johann Garcia,
to e, tal como a Microsoft dos velhos ex-gerente de produto da Microsoft
tempos, estava fabricando milionários que trabalhou no projeto Bing. "O núcom a venda de ações que tinham mero de pessoas era o dobro ou o triplo
sido distribuídas aos funcionários. do necessário."
Dia após dia, mais e mais executivos
Trabalhar na divisão de pesquisa onda Microsoft anunciavam seus planos line acabou sendo uma experiência
de abandonar o barco e passar para a horrível, disseram pessoas do grupo.
nova concorrente.
A maioria das inovações nascidas na
Um engenheiro de alto nível, Mark empresa era jogada fora. Em vez disso,
Lucovsky, fez uma reunião com Ball- os chefes passavam o dia estudando o
mer em 11 de novembro de 2004, como Google e mandando os subordinados
sinal de cortesia, para comunicar que fazerem o Bing replicar qualquer recurtinha aceitado uma oferta do Google, so lançado pelo concorrente. "Havia
na época sob a chefia de Eric Schmidt. uma exigência interminável de alcanE, segundo uma declaração juramenta- çar o Google, e depois de um tempo
da, apresentada por Lucovsky em outro não vimos mais nenhuma inovação no
processo judicial não relacionado à sua Bing", disse Garcia.
saída, Ballmer explodiu.
Até hoje, o Bing deu um prejuízo
Ele atirou uma cadeira contra a pa- de cerca de 6 bilhões de dólares à M i rede, gritando: "Esse puto desse Eric crosoft; se acrescentarmos as ferraSchmidt é um babaca! Vou enterrar mentas de busca anteriores, a quantia
esse cara! Eu já fiz isso antes, e vou despejada nesse esforço sobe para quafazer de novo. Vou matar essa porra se 10 bilhões. A Microsoft teve algum
sucesso fechando acordos para o Bing,
desse Google!".
A pesquisa na internet ia surgindo em particular com a Yahoo. Em 2009,
como a mais nova alta prioridade da as duas empresas chegaram a um acorMicrosoft. Nessa época a empresa já do pelo qual o site da Yahoo rodaria
tinha uma ferramenta de busca medío- com o Bing, e as duas firmas dividicre, chamada MSN Search, que não riam as receitas.
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sempre tinha sido um forte da Microsoft, os sistemas operacionais.
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uando a Apple lançou o iPhone, Steve Ballmer riu. "Não há chance de
que o iPhone consiga uma fatia de
mercado importante", disse ele em 2007.
E acrescentou no mesmo ano: "O iPod é
uma marca quente, não a Apple."
Ele também ridicularizou o iPad
quando foi lançado, em 2010, mas o tablet continua arrebentando e já vendeu
mais de 55 milhões de unidades. Quanto ao Google, as previsões de Ballmer
foram igualmente furadas. Segundo
documentos judiciais, em 2005 ele proclamou: "O Google não é uma empresa
de verdade. É um castelo de cartas."
Muitas pessoas podem fazer previsões
que acabam se revelando bobagens. Mas
as previsões erradas de Ballmer foram
muito prejudiciais para ele dentro da M i crosoft. Até seus últimos dias de vida,
Steve Jobs conseguia não só prever a direção que o mercado iria tomar, como
também ajudá-lo a chegar lá. O Google
continua a lançar novos recursos, e agora está concorrendo diretamente com os
principais produtos Microsoft: o Google
Does é um programa gratuito, baseado
na web, que compete com o Office.
O Google Chrome é um navegador de
internet gratuito, que concorre com o
Explorer do Windows.
Com os concorrentes apresentando
esses sucessos, e ganhando tantos elogios, as previsões erradas de Ballmer
têm sido um grande constrangimento
para os técnicos da Microsoft, gerando
queixas, murmuradas em voz baixa,
de que o presidente mundial da empresa, um homem com poucos conhecimentos técnicos, estava minando a
reputação da equipe na comunidade
da tecnologia.
"Steve Ballmer tem um talento especial para falar besteiras e acabar parecendo um idiota, e isso sempre
irritou as pessoas da Microsoft", disse
um ex-gerente de programas que deixou a empresa no ano passado para
trabalhar no Google. "Quando ele faz
essas previsões tão erradas, isso significa que ele está fora de contato com a
realidade, e não está escutando o pessoal técnico à sua volta."

A principal filosofia de negócios de
Ballmer era tão antiquada que chegava
a ser irrelevante. O presidente da M i crosoft costumava proclamar que a
empresa não era a mais badalada, mas
era a primeira a ganhar dinheiro vendendo sua própria versão de novas tecnologias. Mas isso dependia de um
fator: a Microsoft podia comprar o caminho para a liderança, porque tinha
muito dinheiro nas mãos, mais do que
qualquer concorrente.
Isso acabou. A vantagem que Ballmer aproveitou durante tanto tempo
agora é inexistente. O Google tem quase a mesma quantia em caixa que a
Microsoft - 50 bilhões de dólares, contra 58 bilhões da Microsoft. A Apple
começou o ano com cerca de 100 bilhões. Usar sua capacidade financeira
superior para dominar um mercado
não vai mais funcionar para a Microsoft nem para Ballmer.
Mas, contraditoriamente, Ballmer
pode ser inestimável para o futuro da
empresa. Pode estar chegando o momento em que o império da Microsoft
terá que ser subdividido, como acontece
com qualquer empresa que tenta abranger demasiadas linhas de produtos e não
dá conta de todas elas. E um especialista em negociações e acordos como Ballmer é o tipo certo para chefiar esse
modelo de reestruturação corporativa.
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Nos anos seguintes, a Microsoft se
gabou de que a fatia de mercado do
Bing teve crescimento significativo.
Em março de 2012, todos os sites de
busca da Microsoft representavam
15,3% do mercado de pesquisas online nos Estados Unidos, segundo a
comScore Inc. - um aumento em relação aos 11,7% de março de 2010.
Olhando de perto, vemos que os números não são tão impressionantes assim. Durante o mesmo período, a
participação do Google no mercado de
fato subiu. E o aumento nos negócios
do Bing veio sobretudo de usuários
que deixavam o Yahoo para passar para
o Bing. Ou seja, o melhor desempenho
do Bing estaria ocorrendo à custa da
Yahoo, sua parceira. A Microsoft estava devorando a própria família.

B

allmer já disse que pretende continuar no comando até 2018. Mas,
independentemente da vontade
dele e dos outros executivos da Microsoft, a mudança será inevitável quando
os investidores de Wall Street se cansarem das promessas não cumpridas da
empresa. Já há rumores de que sua partida talvez esteja próxima.
Na biografia autorizada Steve Jobs,
de Walter Isaacson, Jobs reconheceu
que Ballmer contribuiu para os problemas da Microsoft: "A empresa começa
a valorizar os bons vendedores, porque
são os únicos capazes de fazer a agulha
avançar no marcador de receitas, e não
os designers e engenheiros de produto.
Assim, os vendedores acabam governando a empresa. [....] Daí os caras de
produto não têm mais tanta importância assim, e muitos desistem. Foi o que
aconteceu na Apple quando John Sculley entrou, o que foi culpa minha, e
aconteceu quando Ballmer assumiu a
Microsoft. A Apple teve sorte e se recuperou, mas acho que nada vai mudar
na Microsoft enquanto Ballmer continuar no comando."
O mais interessante, porém, é que
Jobs punha a culpa final sobre Bill Gates: "Eles nunca foram tão ambiciosos
era relação aos produtos como deveriam
ser. Bill gosta de dizer que é o homem
dos produtos, mas na verdade não é. Ele
é um homem de negócios. Conquistar
novos negócios era mais importante do
que fabricar excelentes produtos. A M i crosoft nunca teve as ciências humanas
e as artes no seu DNA."

Fonte: Piauí, São Paulo, ano 7, n. 73, p. 72-78, out. 2012.

