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clara diferença de estilo. Ao contrário 
de seu companheiro que virou um para
digma dos nerds, Ballmer sempre teve 
um jeito mais extrovertido, não raro 
com doses cavalares de exagero e exu
berância. Isso foi usado em benefício da 
companhia. Ballmer se dispôs, por 
exemplo, a ser o garoto-propaganda do 
Windows 1.0, lançado em 1985. Em uma 
peça de publicidade veiculada pela tele
visão na época, o calvo executivo jogava 
notas de dólares para o ar e aos berros 
listava as razões para se comprar o pro
grama. O estilo lhe rendeu o apelido de 
"Monkey Boy". Cenas infames das 
macaquices marcaram a trajetória de 
Ballmer, como uma apresentação a 
empregados da Microsoft em que, ao 
subir no palco, correu de um lado para 
o outro berrando tal um torcedor 
empolgado com seu time de futebol. 
Ao chegar ao púlpito, esbaforido, 
esclareceu a razão de seu entusiasmo: 

"Tenho quatro palavras para vocês: Eu 
amo esta companhia." E arrematou 
com um sonoro "Yeaaaaahhhh". 

A empolgação de Ballmer, no entanto, 
não conseguiu impedir que a Microsoft 
fosse lenta e continuamente perdendo a 
chama da inovação, algo fatal para quem 
atua no mercado de tecnologia. Ao suce
der Gates como CEO, em janeiro de 
2000, ele recebeu o comando de uma 
empresa cujo valor de mercado atingia 
estonteantes US$ 600 bilhões, o equiva
lente a mais de US$ 800 bilhões em 
dinheiro de hoje, corrigidos pela inflação. 
A principal dor de cabeça na época era 
uma ação do Departamento de Justiça 
dos EUA órgão antitruste americano, 
que queria dividir a empresa em razão de 
seu virtual monopólio no mundo da tec
nologia, ainda dominado pelos computa
dores pessoais. A Microsoft parecia um 
monólito eterno e inquebrável. A situa
ção, contudo, mudou. O valor de mercado 

da empresa hoje é inferior a US$ 280 
bilhões. Não que a empresa esteja em 
dificuldades financeiras. A Microsoft 
ainda é líder absoluta do mercado de sof
twares e muito, mas muito lucrativa. Em 
seu ano fiscal encerrado em junho deste 
ano, a última coluna do balanço regis
trou um ganho de US$ 26,7 bilhões. É 
um resultado invejável. O Google, por 
exemplo, lucrou pouco mais de US$ 10 
bilhões no ano passado. A IBM, US$ 16,6 
bilhões. Mesmo assim, Ballmer deixa a 
Microsoft em uma situação bem mais 
desfavorável do que quando assumiu 
o seu comando. 

O que aflige a criadora do Windows 
é sua perspectiva de médio e de longo 
prazo. A participação no mercado de 
smartphones e tablets, aparelhos que 
substituem gradativamente os compu
tadores pessoais na casa e nos bolsos 
dos consumidores, é de menos de 5%. 
De 2000 para cá, a tecnologia da infor
mação mudou muito. A Microsoft, ape
sar de todas as tentativas de conquistar 
um quinhão na área de internet e da 
computação em nuvem, permaneceu 
essencialmente a mesma: altamente 
dependente do sistema operacional 
Windows e do pacote de aplicativos 
Office. É fácil perceber essa "Windows 
dependência". De seu último lucro, mais 
de um terço, US$ 9,5 bilhões, veio do sis
tema operacional. Em 2011, o sistema 
contribuiu com US$ 12 bilhões para o 
resultado da Microsoft. "A empresa teve 
dificuldade em acompanhar as novas 
demandas dos consumidores, em parte 
por falta de visão, mas principalmente 
por não mudar sua cultura interna", afir
ma Daryl Plummer, chefe de pesquisa da 
consultoria americana Gartner. 

Uma prova dessa miopia corporativa 
foi uma entrevista dada por Ballmer 
logo depois do lançamento do celular 
iPhone, da Apple. Ao ser questionado 
sobre o que achava do aparelho criado 
por Steve Jobs, ele soltou uma gargalha
da, antes de responder. "Quinhentos 
dólares? É o telefone mais caro do 
mundo", disse Ballmer. "Ele não tem 
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apelo para os consumidores corporati
vos porque não conta com um teclado." 
Como até o último estagiário da 
Microsoft está cansado de saber, o iPho-
ne, cuja tela sensível ao toque se tornou 
padrão em todos os aparelhos, foi um 
divisor de águas no mercado de celula
res. Além disso, seu sucesso levou a 
Apple ao posto de companhia mais 
valiosa de tecnologia no mundo, ultra
passando justamente a Microsoft, em 
2010. Hoje, a dona do Windows está em 
terceiro lugar, atrás também do Google, 
que vale pouco mais de US$ 280 bilhões. 

SUCESSORES Corrigir essa atitude 
autista e arrogante é apenas um dos 
vários desafios que o futuro CEO da 
empresa deverá enfrentar. A dúvida é 
saber quem será essa pessoa. Um dos 
nomes que imediatamente surgiram nos 
artigos de analistas de tecnologia logo 
depois do anúncio da aposentadoria de 
Ballmer foi o de Bill Gates (veja o quadro 
na página sobre os possíveis sucessores do 
atual CEO). Até porque, ao que tudo indi
ca, ele teria sido o principal responsável 
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se acostumando com a simplicidade dos 
sistemas operacionais para celulares e 
tablets, como o iOS, da Apple, e o 
Android, do Google. 

Se a intenção do conselho de admi
nistração for reforçar o Windows, o nome 
mais forte é o de Steve Sinofsky. Ele 
comandou a divisão de sistema operacio
nal da empresa e é o "pai" do Windows 8, 
a atual versão do produto. Sinofsky saiu 
da Microsoft no final do ano passado de 
um forma controvertida. Apesar de ofi
cialmente anunciada sua saída como uma 
decisão mútua, Sinofsky teria brigado 
com Ballmer e outros diretores da 
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Nadella é chefe da divisão de nuvem e 
empresas. Ele seria a pessoa certa para 
lidar com a transição da venda de sof
tware em caixinhas para uma empresa 
mais voltada à prestação de serviços aos 
usuários. O grande diferencial entre 
esses dois modelos é que os clientes pas
sam a ter acesso à tecnologia de qual
quer lugar em qualquer aparelho, seja 
um celular, seja um tablet ou um PC. A 
computação em nuvem é chave para 
realizar esse acesso múltiplo. Para 
Bruno Freitas, gerente de pesquisa da 
consultoria americana IDC no Brasil, a 
nuvem é um dos quatro componentes 
aos quais todas as empresas de tecnolo
gia deverão estar obrigatoriamente 
atentas para acompanhar o crescimento. 
Os outros três são big data (grande 
armazenamento de dados e alta veloci
dade de análise), redes sociais e mobili
dade. "É uma mudança no cenário pare
cida com a dos anos 1980, quando as 
mainframes deram lugar ao computador 
pessoal", diz Freitas. "É um momento de 
renovação do mercado." 

Nessa transição citada pelo analista, 
há uma história similar à da Microsoft. Na 
era pré-PC, a grande líder da informática 
era a IBM. Contudo, com o advento dos 
computadores pessoais, a empresa mol
dada pelo legendário Thomas Watson 
não conseguiu acompanhar a evolução do 
mercado consumidor, ficou andando de 
lado durante muito tempo e só se recupe
rou ao voltar-se para a área de serviços, 
B2B e desenvolvimento de patentes. A 
"Big Blue" se mantém como uma empresa 
saudável financeiramente, faturando 
mais de US$ 100 bilhões por ano, embora 
esteja longe de ter a relevância de outro
ra. Esse seria o caminho da Microsoft? 
Analistas independentes são unânimes 
em afirmar que o caminho a ser trilhado 
pelo próximo presidente da Microsoft 
será diferente. "A companhia se transfor
mará em uma provedora de serviços, mas 
não com a estratégia ampla da IBM", afir
ma Plummer, da Gartner. "Em vez disso, 
será mais focada em serviços de nuvem 
que a ajudem a construir um ecossistema 

próprio, sem deixar de oferecer softwares 
a outros ecossistemas." Nessa transição, a 
Microsoft terá de mudar outro tradicio
nal costume: o privilégio total ao 
Windows nos produtos da Microsoft. O 
pacote de automação de escritório Office, 
por exemplo, não oferece uma versão para 
iPad ou tablets equipados com o Android. 

Seria incorreto e injusto afirmar que 
a Microsoft apenas colecionou fracas
sos durante a gestão de Ballmer. O 
Windows XP, lançado em 2001, é um dos 
maiores sucessos da história da compa
nhia. O console de videogame Xbox foi 
também uma aposta certeira de sua 
gestão. Na área da inovação, a companhia 
desenvolveu o Kinect, sensor de movi
mento que transforma o corpo humano 
em joystick. Hoje, essa tecnologia é 
copiada por diversas empresas e 
empregada em celulares e televiso
res. Seu buscador Bing, em conjun
to com o Yahoo!, é dono de uma 
fatia de 30% do mercado america
no. Mas Ballmer, que pagou US$ 8 
bilhões pelo sistema de transmissão de 
voz e vídeo Skype, no ano passado, cole
cionou fracassos memoráveis, em espe
cial na área de consumo. O Zune, tocador 
musical para concorrer com o iPod, não 
vingou. O celular Kin, lançado em 2010, 
saiu de linha dois meses após chegar às 
prateleiras. Na área de negócios, fez uma 
fracassada tentativa de comprar o Yahoo!, 
pelo qual se dispunha a pagar US$ 44 
bilhões, às vésperas da crise de 2008. 
Felizmente para a Microsoft, e infeliz
mente para Jerry Yang, fundador do 
Yahoo!, este não aceitou o negócio. Por 
essas e muitas outras, Ballmer sempre 
teve Bill Gates à sua sombra. "O fato é 
que o novo CEO nunca terá a visão do 
fundador, não importa o quanto ele 
se esforce", disse certa vez, quando 
questionado pelo fato de não ter o 
perfil visionário de Gates. E arrema
tou. "Não vou fingir que sou um visio
nário." Ballmer foi o mais entusiasta 
vendedor da Microsoft. Caso sua falta de 
visão não seja superada pelo sucessor, 
pode custar caro à Microsoft. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 829, p. 44-50, 4 set. 2013.




