
Grande demais 
para administrar 

Especialistas acreditam que a Microsoft ficaria mais ágil e competitiva se 

transformasse algumas de suas unidades em empresas autônomas 
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rado tecnológico de base am
pla", afirma David Yoffie, pro
fessor da Harvard Business 
School. 

Há t reze anos, os concor
rentes da Microsoft exigiram, 
e um juiz federa l dec re tou , 
que a empresa fosse dividida 
devidoao seu poder no merca
do. No entanto, a questão ago
ra não é excesso de poder, 
mas tentarfazer demais. 

AMicrosoft tememlinhaum 
console de videogame, o se
gundo maior mecanismo de 
busca online, um enorme por
tal na web, um gigantesco ne
gócio de softwares, um siste
ma operacional para compu
tadores, serviços de computa
ção na nuvem e softwares de 
aplicativos. É uma mistura de 
negócios que são especialida
des de concorrentes como Go
ogle, Yahoo, Oracle, Apple e 
Nintendo. É enorme fardo nos 
ombros do CEO, SteveBallmer 
que, em agosto, anunciou pla
nos de se aposentar "nos pró
ximos 12 meses". 

Autonomia e grandeza 
A complexidade da Micro

soft tornará ainda mais difícil 

acharsubstituto para Ballmer, 
jáqueocargoexigirá uma pes
soa com um con junto inco
mum de habilidades, incluin
do fluência nos mercados de 
c o n s u m o e c o r p o r a t i v o , 
hardware, software e serviços 
de internet. O executivo anun
ciou recentemente uma reor
gan ização na empresa em 
busca de mais agilidade, em
bora seu vasto por t fó l io de 
produtosdeva permanecerin-
tacto, portanto extenso. 

"Isso dificulta sua adminis
tração, o que é um desafio pa
ra a Microsoft independente 
de quem seja o sucessor", co
menta Yoffie. Muito antes de 
Ballmeranunciarsua aposen
tadoria, ele e Bill Gates, presi
dente e co-fundador da Micro
soft, haviam concordado que 
seria muito difícil encontrar 
um novo líder para a empresa. 
Segundo uma pessoa quecon-
versou há vários anos com Ga
tes sobre a sucessão, ele teria 
dito que apoiaria subst i tu i r 
Ballmer se conseguisse pen
sar em alguém que faria um 
trabalho melhor. 

Da mesma f o r m a , ou t ra 

pessoa disse que o própr io 
Ballmer declarou, há alguns 
anos, que deixaria o cargo se 
um CEO melhor fosse encon
trado. Essas pessoas falaram 
com a condição de não serem 
identificadas, pois as conver
sas foram particulares. Larry 
Cohen e Frank Shaw, porta-
vozes de Gates e da Microsoft 
respectivamente, não quise
ram comentar o assunto. 

Em 2000, quando a atuação 
da Microsoftera menos abran-
gentedo que é hoje, umjuizfe-
deral, Thomas Penfield Jack-
son, determinou que, devido a 
violações da lei ant i t ruste, a 
Microsoft fosse dividida em 
duas empresas - uma delas 
voltada a administrar o Win
dows e a outra dedicada a tra
balhar com aplicativos. Mais 
tarde, um tr ibunal de apela
ções acabou anulando a deci
são, alegando quejackson te
ria contaminado os procedi
mentos legais ao comentar o 
caso para a imprensa. 

Anal istas, professores de 
administração e funcionários 
da Microsoft passaram anos 
ponderando se, em retrospec
to, essa divisão não poderia 
ter dado às empresas resul
tantes a agilidade para com
petir melhor. Diversas unida
des da Microsoft seriam gran
des empresas au tônomas , 
com o Windows representan

do US$ 19,2 bilhões em recei
ta para o ano fiscal que termi
nou em junho, e sua divisão 
corporat iva, dominada pelo 
Office, com US$ 24,7 bilhões. 
Uma terceira unidade, servi
dores e ferramentas, teve re
ceita de US$ 20,3 bilhões no 
mesmo período - f rente aos 
US$ 27,5 bi lhões de receita 
com softwares da Oracle em 
seu último ano fiscal, que ter
minou em maio. 

Vantagens da sinergia 
Investidores pedem que a 

Microsoft se livre de suas uni
dades menos lucrativas, pois 
as consideram um empecilho 
à va lor ização das ações da 
c o m p a n h i a . Richard Sher-
lund, analista da companhia 
na Nomura Securities, acredi
ta que o videogame Xbox e o 
mecanismode busca Bing são 
bons candidatos a virar opera
ções independentes. 

Segundo Sherlund, a Micro
soft poderia dar ao Facebook, 
com oqual a empresa mantém 
parceria at iva, o controle do 
Bing, em troca de parte da ren
da com o tráfego adicional que 
isso traria ao site. Ele estima 
que a Microsoft tenha acumu
lado perdas de mais de US$ 17 
bilhões nos negócios de busca 
e internet. 

Ainda assim, embora tenha 
vendido ou gerado divisões 
menores no passado-o site de 

viagens Expedia surgiu na em
presa no f inal da década de 
1990-, a Microsoft não mostra 
interesse em abrir mão de pro
dutos importantes. Emsuade-
fesa, argumenta que sua lon
ga linha de produtos gera si
nergias. O Xbox uti l iza uma 
variação do Windows; o Bing 
oferece serviços de busca in
tegrados com Windows, Xbox 
e o sistema operacional móvel 
Windows Phone. 

Além disso, pode-se dizer 
que os concorrentes da Micro
soft estão reconhecendo que 
eles próprios precisam desen
volver produtos em áreas an
tes consideradas fora de sua 
competência. O Google com
prou a Motorola Mobility para 
entrar na indústria de hardwa
re. A Apple vive um frenesi de 
aquisições de novatas para 
aprimorar seu serviço de ma-
peamentoonline. EaAmazon, 
antes inteiramente focada no 
consumidor, tornou-se impor
tante fornecedora de serviços 
na nuvem para empresas. 

Mesmo com essas mudan
ças, Yoffie afirma que os gran
des rivais da Microsoft ainda 
são mais focados do que ela. 
"Acho que a questão funda
mental para o próximo CEO da 
Microsoft seria estabelecer 
qual é a sua visão da Micro
soft", argumenta. 
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Muitas teclas, um erro de Gates. 
ill Gates confessou, no 
f im da semana passa
da, durante evento de 

angariação de fundos na Uni
versidade Harvard, um enga
no comet ido na j uven tude . 
"Foi um erro", admitiu, decidir 
usarocomandoCtrl + Alt + Del 
(apertar juntas as teclas Con
trol, Alt e Delete no teclado do 
computador) para desligá-lo, 
bloqueá-lo ou ir ao gerencia
dor de tarefas. Mas divide com 
a IBM a culpa pela existência 
do atalho, dizendo que tinha 
defendido o uso de uma única 
tecla. "Mas o cara que fez o de
sign do teclado IBM não quis 
nos dar isso", disse 

O "cara que fez o design" é o 
engenheiro da IBM David Bra-
dley, cuja ideia or ig inal era 
usar as teclas Ctrl + Alt + Esc. 
Relatos da época dão conta de 
que ele achou que seria muito 
fácil digitar, sem querer, do la
do esquerdodotecladoe reini
ciar o computador acidental
mente, o que o fezoptar para o 
famoso Ctrl + Alt + Del. 

Or ig inalmente concebido 
para reiniciaruma máquina, o 
comando sobrevive no Win
dows 8 com a função de aces
sar a barra de ferramentas do 
gerenciador de tarefas e, cla
ro, ainda continua a ser usado 
em versões mais antigas para 
fazer logon. (Folhapress) 

Nokia aproxima-se 
da Alcatel-Lucent 

ANokia está discutin
d o i n t e r n a m e n t e 
uma ap rox imação 

com sua rival francesa Alca-
tel-Lucent para uma fusão. 
È par te da es t ra tég ia da 
companhia f inlandesa de 
crescerapósvenderseune-
góciodecelulares para a Mi
crosoft, informaram diver
sas pessoas próximas aote-
ma. Nenhuma conversa 
formal está em andamento 
com a Alcatel-Lucent, se
gundo essas fon tes , mas 
uma delas disse que a com
pra do negócio de celular da 
Alcateljá foi discutida entre 
as duas companh ias em 
meados de 2012 e que am
bas estar iam dispostas a 
voltara negociação. 

Especulações sobre uma 
combinaçãoentrea Nokiae 
a Alcatel-Lucent já ocorrem 
háalgunsanos, pelofatode 
ambas terem em comum o 
fato de não conseguirem fô
lego para competircom a lí
der de mercado Ericsson e 
com as empresas asiáticas 
de equipamentos de rede 
HuaweieZTE. 

A Microsoft anunciou em 
3 de setembro que compra
rá o negócio de celulares e 

patentes da Nokia por 5,44 
bilhões de euros (US$ 7,3 
bilhões). A empresa finlan
desa anunciou na ocasião 
que avaliaria as estratégias 
para suas operações rema
nescentes antes defecharo 
negócio. Tais operações in
cluem um software de ma
peamento chamado HERE 
e um portfólio de patentes. 

A A I c a t e l - L u c e n t t e m 
apresentado resultadosde-
cepcionantes, desde a fu
são das duas empresas que 
compõem seu nome, em 
2006. No segundo tr imes
tre deste ano, apresentou 
prejuízo líquido de 885 mi
lhões de euros; fechara o 
mesmo período do ano pas
sado também no vermelho, 
com 254 milhões de euros 
de prejuízo. A receita, entre 
abril e junho de 2013 subiu 
1,9%, de 3,55 bilhões para 
3,61 bilhões de euros. 

Em junho deste ano foi 
empossado o novo presi-
dente-executivo da compa
nhia, Michael Combes, que 
chegou com um plano de 
vender ativos e refinanciar 
parte da dívida da empresa 
e reduzir outra parte. 

(Agências) 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 27 set. 2013, Economia, p. 20.




