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A Microsoft está conclamando seus funcionários a lutar contra a ameaça de sofwares gratuitos e o 
problema mais abrangente de muitos consumidores simplesmente já não parecerem mais 
excitados com tecnologia.  
 
Steve Ballmer, o diretor-presidente da empresa, escreveu um memorando interno na quarta-feira 
alinhando os "desafios significativos" que a Microsoft Corp. enfrenta, e pedindo que os 
funcionários "mudem velhos hábitos e repensem seriamente a maneira costumeira de fazer 
negócios". Além da concorrência do sistema operacional gratuito Linux, Ballmer disse que a 
empresa enfrenta o problema de que muitos clientes estão gastando pouco devido a pressões 
econômicas e ao ceticismo quanto a se novos softwares irão aumentar a produtividade.  
 
"Há menos paixão e entusiasmo por tecnologia e um foco maior em fazer mais com menos", 
escreveu Ballmer no memorando de dez páginas a todos os funcionários.  
 
Em resposta, Ballmer apresentou uma série de passos destinados a assegurar que os produtos da 
Microsoft gerem entusiasmo e sejam mais valiosos para os clientes do que as alternativas 
gratuitas. Entre outras coisas, a empresa planeja ressaltar a capacidade de integrar múltiplos 
produtos. Ela também está gastando muito na próxima versão do Windows, apelidada de 
Longhorn, que o memorando descreve como um esforço crucial para trazer novos benefícios aos 
consumidores.  
 
A Microsoft também planeja voltar-se para um grupo maior de criadores de software. Ballmer 
escreveu que a empresa irá aumentar seu orçamento publicitário significativamente. Para atrair 
mais jovens programadores de Linux, disse, ela vai "investir na criação de versões altamente 
direcionadas, baratas, facilmente obteníveis de nossos produtos, para encantar e engajar 
segmentos críticos do mercado — especialmente jovens inteligentes com influência no mundo da 
tecnologia".  
 
Numa entrevista ao Wall Street Journal, Ballmer disse que os diretores das sete unidades de 
negócios da Microsoft estão submetendo planos específicos para ação em relação aos temas que 
ele alinhou.  
 
O memorando reflete o maior desafio enfrentado pela Microsoft hoje: sua própria maturidade. 
Com uma história de sucesso de 30 anos, a Microsoft se esforça cada vez mais para criar produtos 
inovadores e responder rapidamente às necessidades do consumidor.  
 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 jun. 2003. The Wall Street Journal. 


