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Nos últimos 12 meses, Nancy Stickney rodou 16.000 quilômetros em seu Subaru como uma 
"consultora de produtividade empresarial" da Microsoft Corp. Uma das 400 pessoas que a 
Microsoft contratou para se aproximar dos clientes, estudar seus problemas e ensiná-los a ser 
mais produtivos com produtos da Microsoft, ela tem como desafio convencer os clientes do valor 
total do software da empresa.  
 
As viagens de Stickney ajudaram a preparar o terreno para o lançamento, ontem (terça-feira), do 
Office System 2003, a mais recente versão do popular software de produtividade empresarial 
Office, da Microsoft, e um exemplo básico dos obstáculos que a empresa enfrenta para expandir 
seu império.  
 
O novo software é a 11a versão do Office, que a Microsoft lançou em 1990. O Office inclui, entre 
outros programas, o Word, de processamento de texto; o Excel, de planilhas; e o Outlook, de 
agenda e e-mail.  
 
Com cada versão sucessiva, a Microsoft acrescentou mais recursos e tentou fazer o Office mais 
fácil de usar, mais funcional e mais confiável. No mundo todo, a Microsoft estima que cerca de 
400 milhões de pessoas usam o Office. A divisão Office respondeu por US$ 9,2 bilhões, ou 29%, 
das vendas da Microsoft no ano encerrado em 30 de junho, o que faz dela a segunda maior área 
de negócios da empresa, depois da do Windows.  
 
Mas o Office é uma vítima de seu próprio sucesso. A Microsoft descobriu que muitos clientes não 
usam uma ampla gama de recursos do pacote e estão contentes com o que usam. Assim, eles não 
sentem uma forte necessidade de fazer a atualização.  
 
"O desafio competitivo no 1 para nós é a satisfação que as pessoas têm na nossa base instalada 
(de software) — o fato do que elas sentem que o que elas têm está funcionando", diz Jeff Raikes, 
vice-presidente da Microsoft e diretor do produto Office.  
 
Ano após ano, a fabricante de software criou novas versões de seus produtos, cada uma com mais 
recursos que a anterior. Ano após ano, os clientes lealmente atualizaram suas versões para a 
mais recente. Mas com o desaquecimento dos gastos com tecnologia e uma sensação entre 
muitos clientes de que seu software atual funciona bem, obrigado, a Microsoft precisa agora usar 
toda a sua força para manter os clientes no caminho da atualização.  
 
O motivo é tão estratégico quanto financeiro. A nova versão do Office é projetada para funcionar 
bem com outros produtos da Microsoft — como seus softwares de servidor e de base de dados —, 
de modo que possa ser um catalisador para as vendas desses outros produtos. Além disso, muitos 
dos novos recursos do Office são voltados para áreas em ascensão do software — como "gestão 
de documentos" e "serviços na Web" baseados numa tecnologia padrão chamada XML — que a 
Microsoft não pode ceder para outras empresas de software.  
 
"A Microsoft ficará mais vulnerável com o passar do tempo se o Office for somente planilha e 
processador de texto", diz Rick Sherlund, um analista da Goldman Sachs.  
 
Raikes, da Microsoft, disse numa reunião com revendedores que a Microsoft investirá US$ 500 
milhões em incentivos e propaganda até julho de 2004 — incluindo a primeira campanha 
publicitária na TV para o Office. A campanha da versão anterior consumiu US$ 150 milhões. 
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