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Poucos executivos podem igua-
lar a paixão ou a total intensidade
de Steve Ballmer. O executivo-che-
fe da Microsoft é conhecido por ser
capaz de irromper em cena, agi-
tando os braços no ar, para expli-
car com uma dedicação digna de
missionário o caráter de inovação
dos produtos da companhia.

Poucos podçm esquecer seu
surpreendente desempenho em
uma competição entre funcioná-
rios em 2001, quando ele sacudiu
sua desajeitada figura pelo palco
ao som de uma música de Gloria
Estefan para finalmente gritar:
"Eu amo esta companhia". Não
foi por acaso que Ballmer foi certa
vez descrito como o "selvagem
coração latente" da Microsoft.

Mas, após cinco anos de coman-
do de Ballmer, começam a surgir
cada vez mais receios de que a
maior fabricante mundial de
softwares tenha se tornado tão
grande e burocrática que seu rit-
mo, agora, poderia ser melhor
comparado a lentos batimentos
cardíacos. Ballmer ganhou vários
pontos ao assegurar que o sistema
operacional Windows e o pacote
de aplicativos Office, principais
produtos da Microsoft, continua-
rão a arrecadar vastos lucros. No
entanto, repentinamente, passou
a ver-se sob pressão para mostrar
que a empresa pode ser rápida o
suficiente para concorrer com ri-
vais mais ágeis, como o Google, o
rei das ferramentas de busca.

O chefe da Microsoft tentou dar
um passo nessa direção, na sema-
na passada, ao anunciar uma reor-
ganização — e a nomeação de vá-
rios altos executivos —, com o obje-
tivo de dinamizar a estrutura e a
tomada de decisões. A reestrutura-
ção transformou as sete unidades
da Microsoft em três, cada uma
com seu próprio presidente.

Os analistas elogiaram, com
cautela, a tentativa de reformula-
ção de Ballmer, embora muitos
não estejam certos se a mudança
será suficiente. "Não sei até que
ponto isso irá funcionar bem. O
mais encorajador é que ele agiu",
comenta Charlie Di Bona, analis-

tá do Sanford Bernstein. "Ele
mostrou que está disposto a to-
mar medidas drásticas para re-
solver problemas que estão sur-
gindo e que têm potencial para
se tornarem muito piores."

Esta, certamente, não foi a pri-
meira vez que Ballmer mostrou
sua inclinação para ações drásti-
cas. Em 1989, quando era diretor
da unidade de sistemas operacio-
nais do grupo, Ballmer antecipou
que o produto permitiria à Micro-
soft dominar o mercado de com-
putação e ganhar lucros gigantes-
cos. Ele tomou US$ 50 milhões em-
prestados -- usando como garan-
tia suas próprias ações, opções de
ações e tudo o que possuía — para
comprar mais ações da Microsoft.
A operação o tornou o terceiro bi-
lionário dentro da empresa.

Desta vez, no entanto, as respos-
tas não são tão óbvias para Ball-
mer. A Microsoft defronta-se agora
com uma longa lista de desafios
cruciais — desaceleração da recei-
ta, ações estagnadas e a concorrên-
cia de softwares de código-fonte
aberto, além de uma estrutura bu-
rocrática engrandecida, que atrasa
o lançamento de novos produtos e
abala a moral dos funcionários. Es-
te último fator levou à saída de
uma série de altos executivos para
rivais mais dinâmicos.

Um problema ainda mais sig-
nificativo é a emergência de rivais
que tornam seus softwares e ser-
viços disponíveis aos usuários na
internet. O Google, em especial,
expandiu seu alcance, lançando
novos produtos, ou novas versões
de serviços antigos, em intervalos
curtos, deixando-os imediata-
mente disponíveis na internet.

Este é um grande desafio para
o modelo de negócios estabeleci-
do pela Microsoft, baseado na
venda de pacotes de softwares
instalados nos computadores
pessoais e servidores.

Os auxiliares de Ballmer mini-
mizam abertamente a ameaça
representada pelo Google, mas
documentos judiciais sobre o
caso de um funcionário da Mi-
crosoft que recentemente tro-
cou a empresa pelo Google mos-
traram que Ballmer explodiu de
raiva ao receber a notícia. De
acordo com os documentos, o
chefe da Microsoft chamou seu

colega no Google de "fucking
pussy" (algo como "covarde de
merda") e prometeu enterrá-lo
("fuckiiígbuiy").

A paixão de Ballmer pela em-
presa é bem antiga. É amigo de Bill
Gates, co-fundador da companhia,
desde os tempos da Universidade
de Harvard. Ballmer foi o 20- fun-
cionário a entrar na Microsoft — e
o primeiro gerente de negócios —,
em 1980, após dois anos na Procter
& Gamble, a gigante de bens de
consumo. Ballmer comandou vá-
rias unidades da Microsoft, in-
cluindo as divisões de operações,
de desenvolvimento de sistemas
operacionais, de vendas e de su-
porte. Ele tornou-se presidente em
1998, quase dois anos antes de
substituir Gates na chefia.

O histórico operacional da em-
presa desde que assumiu o coman-
do da Microsoft é altamente elo-
giado. Os direitos sobre o Win-
dows e o Office, que foram protegi-
dos por Ballmer, deverão
continuar a gerar receitas imensas
nos próximos dez anos. Esses es-
forços, em parte, exigiram uma
mudança abrupta de curso da Mi-
crosoft, que passou a centrar-se
mais em solucionar perigosas bre-
chas de segurança que os hackers
vinham explorando pela internet

Ballmer também remodelou a
imagem da Microsoft como uma
empresa mais gentil; que pode
entender-se com concorrentes e
autoridades; que presta atenção
às preocupações de Wall Street e
às exigências dos clientes e ana-
listas. A empresa já chegou a
acordos em quase todas as dispu-
tas judiciais que tinha pendentes.

A reorganização da semana
passada acentua ainda mais a
marca pessoal de Ballmer na
empresa. Os novos presidentes
das unidades, assim como o pró-
prio Ballmer, construíram suas
carreiras na área de marketing e
vendas da empresa. Suas indica-
ções sinalizam que a Microsoft
pretende priorizar melhores re-
lações com os clientes.

Ainda não está claro como
Ballmer pretende atacar o que
muitos especialistas consideram
ser um dos principais desafios da
empresa - - simplificar o código
do Windows, que se tornou o
maior gargalo no processo de de-
senvolvimento da Microsoft. To-
do novo software precisa ser ela-
borado para rodar no Windows,
mas o Windows tornou-se uma
rede tão grande de códigos que
escrever qualquer programa pas-
sou a exigir muito tempo.
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A General Electric (GE) forma-
lizou ontem a compra da IDX
Systems, companhia fornecedo-
ra de software que monitora
prontuários e faturas médicas
de pacientes, por cerca de US$
1,2 bilhão, a fim de acelerar a ex-
pansão promovida por seu prin-
cipal executivo, Jeffrey Immelt,
na área de saúde.

Os investidores vão receber
US$ 44 por ação em dinheiro, o
que envolve um ágio de aproxi-
madamente 25% sobre o preço
de fechamento de ontem das
ações da IDX Systems, com sede
em South Burlington, Vermont
Estados Unidos.

A IDX Systems fornece siste-
mas e serviços para cerca de 150
mil médicos e mais de 500 hospi-
tais, informaram as empresas em
comunicado divulgado ontem,

A aquisição permitirá que a GE
Healthcare ofereça serviços clíni-
cos, de diagnóstico por imagem e
administrativos de uma só vez.

A GE é a maior comercializa-
dora mundial de sistemas de in-
formações e de equipamentos
para diagnóstico por imagem
para hospitais, bem como de
aparelhos para exames de resso-
nância magnética e de tomogra-

fia computadorizada.
Immeldt está se afastando de

áreas de atuação de crescimento
mais desacelerado, como a de
seguros, e promovendo a expan-
são da companhia em áreas co-
mo a da saúde, em que as vendas
deverão aumentar em mais de
10% ao ano.

"Essa aquisição preenche uma
lacuna na linha de produtos da
companhia e fornece o tipo de
fluxo recorrente de receita de
que a GE gosta", disse Steve
Hoedt, analista do National City.

Os Estados Unidos podem
economizar mais de US$ 81 bi-
lhões ao ano em assistência mé-
dica se a maioria dos hospitais e
médicos adotarem a informati-
zação e o compartilhamento de
prontuários, disse o instituto
sem fins lucrativos Rand Corp.
em estudo publicado pela publi-
cação especializada "Health Af-
fairs" em 14 de setembro.

Um contingente de acionistas
que representa cerca de 20% dos
papéis da IDX concordou com a
aquisição pela GE, operação que
também foi aprovada pelo con-
selho administrativo da compa-
nhia. Prevê-se que o negócio seja
concluído no ano que vem.

O IDX Systems teve um lucro lí-
quido de US$ 31,76 milhões, so-
bre vendas de US$ 520,7 milhões,
no ano passado. A empresa tem
cerca de 2.400 funcionários.
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