EMPR ESAS

Mudança com
os dois pés na
estratégia
Renovação na liderança, aquisições em série e um novo mercado
transformaram a promessa bilionária da Symantec em realidade
Reportagem strategy+business

P

rometer menos e entregar mais é uma regra sagrada para manter o acionista satisfeito. Inverter a regra, principalmente em situações de guinada corporativa, pode ser
desastroso. Que o diga a Symantec, empresa mundial de tecnologia de software sediada em Cupertino, Califórnia, Estados Unidos.
Depois de prever um crescimento anual de receita de 20%, a Symantec viu uma decepcionante linha horizontal se desenhar em seus gráficos. O castigo de Wall Street foi duro:
num único dia, o valor de mercado da empresa despencou 38%. O desastre aconteceu em
junho de 2001.
Cinco trimestres antes, John Thompson, um veterano executivo com 28 anos de IBM, fora
convocado para “consertar” a empresa. Em abril de 1999, com apenas três meses como seu
presidente, ele anunciou uma estratégia de transformação para levar a Symantec da comercialização de softwares de consumo para a venda de sistemas corporativos, ou seja, programas utilizados pelas grandes organizações. Thompson também prometeu praticamente duplicar a receita e
romper o teto de US$ 1 bilhão que separa as pequenas das
grandes empresas de software.
Sinopse
A Symantec já dominava o mercado de softwares antivírus
para computadores de pessoas físicas, e muitas
Em meados de 2001, acuada por diversas circunstâncias
pessoas
jurídicas também utilizavam o produto. À menegativas, a Symantec, proprietária do programa antivírus
dida
que
ingressassem na Internet, porém, as grandes
Norton e líder de seu mercado, cometeu um erro imperdoácompanhias
precisariam de soluções mais robustas e
vel. A empresa não cumpriu sua promessa de crescimento.
variadas
para
proteger seus dados. O objetivo era torWall Street deu o troco e a Symantec perdeu 38% de seu
nar-se uma fornecedora completa de produtos de seguvalor de mercado em um só dia.
rança corporativa no que dizia respeito à informática.
John Thompson, presidente da Symantec, não se ameA estratégia, contudo, colidiu com o mundo real. Endrontou. Manteve-se fiel a sua estratégia concentrada no
negócio de segurança corporativa em tecnologia da informa- quanto a Symantec se concentrava na aquisição e no
desenvolvimento de habilidades e produtos voltados
ção e confirmou o compromisso de superar a marca de
para clientes corporativos, uma série de distúrbios no
US$ 1 bilhão em faturamento, além de competir cabeça
mercado derrubou as vendas do segmento de usuários
a cabeça com as demais organizações do mercado.
domésticos. No trimestre encerrado em 30 de junho de
Assim, Thompson liderou uma transformação baseada
2001, a queda chegava a 21% em relação ao mesmo
na estratégia da empresa, que envolveu a aquisição
período do ano anterior.
de tecnologia e capacidades de gestão e o aprendizado de
“Foi o momento mais sombrio de minha carreira”,
novos enfoques de vendas e marketing. A reportagem
admite Thompson. O revés fez a Symantec parar para
é de Lawrence M. Fisher, editor da revista strategy+business.
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Primeira decisão:

de clientes,

pensar. Os executivos estavam confiantes em sua estratégia, mas não sabiam se o mercado
lhes permitiria executá-la. Acima de tudo, era preciso reconstruir a credibilidade.
A recuperação da Symantec –que cumpriu a promessa de quebrar a barreira do bilhão de
dólares– é hoje uma lição sobre transformação empresarial. Quando baseada em estratégia,
a transformação é uma oportunidade de efetuar mudanças significativas e de melhorar o
valor econômico da empresa de modo consistente.
No caso da Symantec, o caminho percorrido envolveu a aquisição de tecnologia e de
habilidades gerenciais, o aprendizado de novas abordagens de vendas e a comercialização e
o trabalho de seus líderes a fim de impulsionar a mudança.
“John imprimiu determinação à empresa ao executar um pequeno número de ações,
que pareciam óbvias depois de tomadas”, diz Roger McNamee, co-fundador e sócio da Integral Capital Partners, investidor institucional que tem a Symantec entre suas dez maiores
posições de ações.
Uma empresa que passa por transformação deve ter a necessária flexibilidade para se
recuperar ao longo do caminho. E foi exatamente isso que a Symantec fez, ao aumentar sua
capitalização de mercado de US$ 600 milhões para mais de US$ 6 bilhões em três anos,
enquanto a maioria das empresas de software viu cair o valor de suas ações.

não mais por

Escutar, aprender, planejar

concentrar
esforços na área
de segurança
em TI. Segunda:
reestruturar a
empresa
por grupos

Fundada em 1982, a Symantec sobreviveu a marcas antes mais renomadas, como Lotus,
Borland e WordPerfect, que perderam brilho ou sumiram, tragadas por aquisições. Responsável por ampla gama de produtos –de ferramentas de desenvolvimento para programadores até o ACT, famoso software de gerenciamento de contatos–, a Symantec adquiriu em 1990
a Peter Norton Computing, fabricante do clássico antivírus Norton, consolidando sua liderança no mercado de utilitários para microcomputadores.
No final da década de 1990, porém, as vendas e os lucros da Symantec eram instáveis. A
concorrência achatara as margens de lucro e, depois de cinco reduções no quadro de pessoal em cinco anos, o moral estava baixo. A empresa não acompanhara a explosão da Internet.
No exercício fiscal concluído em 31 de
Fatos e números
março de 1999, na contramão de outras
Um retrato da Symantec
empresas de software, suas ações estavam
desvalorizadas, denunciando a falta de
Ano de fundação: 1982.
rumo. “A situação era insustentável”, diz
Oferta pública inicial de ações: 1989.
George Reyes, membro do conselho de
administração da Symantec. “Ou se conFaturamento nos três últimos exercícios (cada ano fiscal se encerra no final
sertava a empresa ou ela entrava na espide março do mesmo ano)
ral da morte.”
2003: US$ 1,407 bilhão.
Nessa época, com pouco mais de 2 mil
2002: US$ 1,071 bilhão*.
funcionários,
a companhia possuía três
2001: US$ 944,2 milhões*.
unidades de negócios: Remote Productivity Solutions (Soluções de Controle ReResultado do primeiro trimestre do ano fiscal de 2004 (abril-junho de 2003)
moto da Produtividade), Security and AsReceita líquida: US$ 391 milhões.
sistance (Segurança e Assistência) e InCrescimento em relação ao mesmo período do ano anterior: 24%.
ternet Tools (Ferramentas de Internet).
Lucro por ação: US$ 0,41 (em igual período do ano anterior foi de US$ 0,36).
A primeira unidade englobava o já citado ACT, o programa para fax e o PC
Faturamento por segmento no trimestre e variação em relação ao mesmo
Anywhere, software que permite ao usuáperíodo do ano anterior
rio conectar vários microcomputadores.
Segurança corporativa: US$ 165 milhões (+25%).
Os produtos da Security and Assistance inProdutos de consumo: US$ 167 milhões (+35%).
cluíam o Norton AntiVirus e também proProdutos de administração: US$ 49 milhões (–11%).
gramas de criptografia de e-mails e de maServiços (administração, consultoria e formação): US$ 9,5 milhões (+160%).
nutenção de discos rígidos. Já a unidade
Internet Tools oferecia um conjunto de
* Já inclui os resultados da Axent Technologies, adquirida em dezembro de 2000.
softwares para criação de sites interativos.

produtos
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“A Symantec fazia coisas demais. E, muitas delas, não muito bem”, observa McNamee.
Thompson percebeu o problema e fez a empresa se concentrar naquilo que fazia bem, abandonando as áreas mais fracas. E largou até algumas fortes, mas que não se enquadravam em
sua estratégia. “Minha idéia era apenas ouvir durante 90 dias, e dentro de 100 dias teríamos
um plano. Contudo, algumas coisas ficaram claras de início. Internet Tools não tinha ligação
com nada –nem nós usávamos o produto– e dava prejuízo”, relembra o presidente.
Com cerca de 75 dias no cargo, Thompson reuniu seus gerentes para determinar o novo
rumo da empresa. A primeira decisão: concentrar esforços na segurança, o ponto forte da
companhia. A segunda: reestruturar a Symantec conforme os conjuntos de clientes, e não
mais por produtos ou critérios geográficos. Uma equipe central de liderança implementaria
a mudança.
Stephen Cullen, diretor de marketing que se unira à empresa em 1996, cuidaria da
área de produtos ao usuário final. Gail Hamilton, ex-executiva da Compaq, da nova iniciativa corporativa. Completavam a equipe o diretor financeiro, Greg Myers, e Donald Frischmann, colega de Thompson nos tempos de IBM e que chefiaria a gestão de comunicações e de marca.
Obter apoio dos subordinados, às vezes, é o maior desafio de quem lidera uma mudança.
Como John P. Kotter, professor da Harvard Business School, observa em seu livro O Coração
da Mudança (ed. Campus), “hoje uma pessoa sozinha não consegue lidar eficazmente com a
mudança rápida e em grande escala. É importante contar com as pessoas certas, que estejam
totalmente comprometidas com a iniciativa de mudança, que sejam respeitadas dentro da
organização e que tenham poder e influência para impulsionar o esforço de mudança em
seus respectivos níveis hierárquicos”.
Os líderes centrais da Symantec criaram quatro equipes para estudar mercados, avaliar
oportunidades e identificar aquelas com bom potencial de receita e viabilidade no longo
prazo. As equipes estudaram ampla variedade de clientes e mercados, tais como os de provedores de Internet, de administradores de serviços, de gestores de sistemas de
TI e de conectividade remota de microcomputadores. E concluíram que a empresa devia
agir agressivamente no mercado de segurança de computadores corporativos.
A estrutura organizada em equipes contribuiu para a boa receptividade das decisões subseqüentes. Algumas delas foram fáceis, como se desfazer da deficitária Internet Tools; outras, como abrir mão do popular ACT, nem tanto. “Quando passa por mudanças como essa,
é importante que a empresa abrace a idéia de ter foco. O ACT, embora lucrativo, era um
dreno de esforços de desenvolvimento e suporte. Sua venda ajudou a mostrar ao pessoal que
minha intenção era séria”, diz Thompson.
A empresa precisava, então, formar ou adquirir a capacitação de que carecia. “De imediato, precisávamos de novos processos de desenvolvimento, com um nível de teste e uma
escala de desempenho que assegurassem que nossos produtos podiam atender centenas de
milhares de usuários. Tínhamos também de estabelecer um relacionamento muito mais
próximo com os clientes, compartilhar nossos planos com eles, entender seus negócios e
problemas de forma proativa”, lembra Gail Hamilton.
As necessidades eram urgentes. A Symantec era uma editora, ou seja, embalava e vendia
softwares, mas não os desenvolvia. Por isso, não tinha base tecnológica além do know-how de
antivírus aportado com a compra da Norton e com algumas aquisições tecnológicas menores da IBM e da Intel. O negócio de edição de software –que florescera nos primórdios do
mercado para microcomputadores– havia em grande parte desaparecido com a consolidação do setor e a disseminação da Internet, que permite a qualquer programador distribuir
seu software direto ao consumidor. O poder do setor estava agora nas mãos dos grandes
desenvolvedores, que podiam alavancar uma base tecnológica essencial, como a Microsoft
fizera com o sistema operacional Windows. Era preciso saber desenvolver a tecnologia.

Aquisões compulsivas
Nos primeiros tempos do microcomputador, os ataques dos hackers eram basicamente
associados a vírus. Software de segurança era então sinônimo de software antivírus, e o bloHSM Management 42 janeiro-fevereiro 2004

EMPR ESAS
Para entrar
no mercado
corporativo e
enfrentar bem
treinadas equipes
de empresas
como a IBM
e a Cisco,
a Symantec
precisava de
talentos na
área de vendas

queio dessas invasões consistia numa mera varredura em busca de padrões de
códigos conhecidos. Com o tempo, os hackers se sofisticaram e seus talentos passaram a servir
à espionagem industrial e a potenciais ações terroristas.
O combate a essas ameaças exige softwares de segurança mais versáteis e proativos. Os
programas de avaliação de vulnerabilidade, por exemplo, ajudam as empresas a determinar
sua exposição ao risco; a detecção da invasão identifica os usos não-autorizados da rede
antes que estes causem danos; as redes privadas virtuais e os serviços de autenticação permitem que usuários remotos privilegiados passem por firewalls, mas mantêm os invasores afastados. A gestão de segurança guarda o registro de todos esses sistemas, relata os “eventos”
relevantes e distingue ameaças reais de alarmes falsos.
Desse enorme quebra-cabeça, a Symantec só tinha uma peça: o antivírus. Tornou-se então uma compradora compulsiva de empresas. Cada aquisição se destinava a acrescentar
uma peça ao portfólio do negócio e a ampliar a base tecnológica em segurança corporativa,
reforçando a posição da Symantec nesse mercado e aumentando seu pool de talentos. “Nessa
época, era quase impossível contratar qualquer pessoa. Éramos editores, e não desenvolvedores, e com um histórico de demissões. A saída foi adquirir pequenas empresas pagando
cerca de US$ 1 milhão em cada compra. Esperava que isso nos trouxesse o talento de que
precisávamos –e, com sorte, alguma tecnologia também”, conta Thompson.
Em fevereiro de 2000, foi comprada a L3 Network Security, que oferecia produtos e serviços de consultoria em avaliação de vulnerabilidade corporativa a hackers e em detecção de
invasões de sistemas. Algumas das maiores companhias do mundo já usavam os produtos da
L3 para projetar, implantar e administrar a segurança de rede. A Symantec fez ainda um
investimento de US$ 18 milhões na Brightmail, cujos produtos permitem aos provedores de
Internet administrar e proteger seus sistemas de e-mails. A Symantec já fizera uma parceria
com a Brightmail, detentora de tecnologia que filtra mensagens para bloquear spams e vírus
de e-mails e que poderia ser ampliada para outras formas de controle de conteúdo.
Para entrar no mercado corporativo, a Symantec também precisava de talentos na área
de vendas. Afinal, comercializar produtos de US$ 100 mil para empresas é bem diferente de
vender programas de US$ 100 para pessoas físicas. Até então, a Symantec comercializava
seus softwares por meio de grandes distribuidores (que os revendiam a varejistas) ou préinstalados em computadores de marcas como a Dell e a Compaq. Ocorre que os clientes
corporativos costumam comprar softwares direto do fabricante. Ingressar nesse mercado,
assim, significava enfrentar as bem treinadas equipes de vendas de empresas como IBM e
Cisco, ambas fortes competidoras no setor de segurança corporativa. Essas companhias também têm exércitos de consultores e engenheiros, que geram receitas adicionais ao auxiliar
na implantação dos programas vendidos.
Em dezembro de 2000, a Symantec ganhou algumas dessas habilidades –mais 750 pessoas e produtos e tecnologia vitais– ao adquirir a Axent Technologies por US$ 990 milhões em
ações. As séries Enterprise Security Manager e Prowler, da Axent, eram produtos líderes do
setor de detecção de invasão e avaliação de vulnerabilidade, utilizados por 45 das 50 maiores
empresas do ranking da revista Fortune. A Axent também tinha o alcance mundial de uma
rede de revendedores qualificados, bem como sua própria força de vendas corporativas.
Para a direção da Symantec, o negócio fazia parte de uma transição lógica. Inicialmente, a
empresa se concentrara na compra de tecnologia e de talento de engenharia. Com a Axent,
aumentava de novo sua base tecnológica e também adquiria habilidades de vendas para
clientes corporativos.
A transação pegou Wall Street de surpresa. O valor de mercado da Symantec caiu 28% no
dia seguinte ao comunicado. “Eles não esperavam que eu fizesse nada grande assim”, diz
Thompson. “Além disso, havia uma forte crença de que a Axent estava mal, pois tivera um
1999 difícil. A realidade era que a Axent tinha tecnologias e pessoas incríveis, que sabiam o
que precisávamos realizar. Foi uma transação de transformação, que catapultou nossa estratégia corporativa.”
Para ser mais competitiva em vendas e suporte, a saída foi inovar. A empresa adotou um
novo canal de distribuição, o que incluiu criar uma rede de cerca de 14 mil parcerias, lanHSM Management 42 janeiro-fevereiro 2004
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çando seu primeiro programa de certificação de parceiros. Estes –que vão desde grandes
firmas de contabilidade até a própria IBM– complementam a pequena força de vendas da
Symantec e agregam seus próprios serviços de implantação.
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Nem todos os executivos aceitaram as mudanças –e quem não o fez foi polida e rapidamente afastado. Thompson defende que o aumento da rotatividade é desejável numa empresa em transformação. “Das nove pessoas da alta direção, somente duas são da época em
que cheguei. Hoje, somos quase 4 mil; éramos pouco mais de 2 mil. Dessas 4 mil pessoas,
mais da metade têm menos de dois anos de empresa. Ao reformularmos nossa estratégia,
também reformulamos a equipe. Essas duas coisas têm de andar juntas”, reflete.
O sistema de remuneração também mudou. Como uma empresa de tecnologia típica,
agressiva, a Axent baseara grande porcentagem da remuneração em opções
de ações (stock options), alocadas de acordo com o cargo e o desempenho. Visto que as ações
da Symantec durante muito tempo haviam registrado desempenho inferior ao de outras
empresas do Vale do Silício, a companhia remunerava os funcionários com salários e mordomias acima da média. Para alinhar os processos internos com a nova estratégia corporativa, recorreu-se a uma estrutura de remuneração mais baseada em incentivos.
“Para atrair e conservar talentos, a liderança anterior usara a remuneração em dinheiro
um pouco acima do normal. Ou seja, havia mais remuneração assegurada do que remuneração baseada em risco. As concessões de opções de ações também não estavam condicionadas
ao desempenho do indivíduo”, revela Thompson. Agora os funcionários começam recebendo menos stock options, mas ganham muito mais, e mais depressa, se ultrapassarem as expectativas de desempenho. As concessões de opções de ações para a alta direção são estudadas
mais detidamente do que antes.
Numa época em que muitas empresas estão implantando um modelo gerencial descentralizado e baseado na minimização dos custos administrativos e da hierarquia, estendendo
o direito a decisões críticas para a periferia, a Symantec trouxe tais responsabilidades de
volta para a sede corporativa.Thompson atribui à antiga estrutura muito da falta de foco
empresarial de outros tempos. A nova centralização de decisões resultou em menos reuniões, com menos participantes. “As decisões estratégicas agora são corporativas, não regionais. Alguns de nossos líderes regionais tiveram de aceitar que fazem parte de uma equipe.”

Adotando uma estratégia “do contra”
Thompson também rema contra a maré no que diz respeito a estratégia. Sabe-se que, no
mercado corporativo, os clientes tendem a comprar o que consideram o melhor aplicativo
de cada categoria e delegam ao departamento de tecnologia da informação (TI) a tarefa de
integrá-los ao sistema. Assim, é comum as empresas adquirirem o software de gestão de recursos humanos da PeopleSoft, o CRM da Siebel Systems e o ERP da SAP em vez de optarem
por “pacotes” prontos como o E-Business Suite da Oracle. O mesmo raciocínio tem prevalecido na compra de softwares de segurança.
No entanto, Thompson aposta que isso logo vai mudar: as empresas vão preferir comprar
um sistema integrado de segurança a adquirir antivírus de um fornecedor, tecnologia de
firewall de outro, e assim por diante. “Nossa estratégia é diferente da das outras empresas de
softwares de segurança”, explica Thompson. Sua idéia é oferecer a solução completa e competitiva, porque, embora um fornecedor possa oferecer um componente de segurança de
desempenho superior ao de um produto Symantec, o custo e a complexidade de integrar
múltiplos programas são muito maiores do que o benefício.
Gail Hamilton faz o contraponto. Ela lembra que a maioria dos clientes de produtos de
segurança corporativa continua a comprar de múltiplas fontes, embora venham tentando reduzir o número de fornecedores com que lidam, e enfatiza a capacidade de os produtos Symantec operarem com produtos de outras empresas. “Trata-se de produtos modulares”, explica.
A estratégia de somar solução completa e modularidade parece funcionar. A Symantec
reivindica o posto de número-um do mercado mundial de segurança em TI, que movimenHSM Management 42 janeiro-fevereiro 2004
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tou US$ 6 bilhões em 2002, com uma participação de 12%, segundo levantamento do instituto IDC. Utilizando critérios diferentes, um relatório da Gartner Dataquest, de novembro
de 2002, também citou a Symantec como a principal fornecedora mundial de software de
segurança, com base na receita de novas licenças e participação no mercado em 2001. Esse
relatório mostrou que o market share da Symantec em seu setor cresceu de 14,7% em 2000
para 21% em 2001.

Retornando à boa maré
Mas o que aconteceu naquele conturbado trimestre de 2001? Parte do problema foi que,
enquanto a direção da empresa se empenhava em ganhar a liderança no atendimento ao
cliente corporativo, seu negócio central, de softwares ao usuário comum, ia mal. Alguns produtos estavam desatualizados, e continuavam difusos os esforços de comercialização dessa
unidade de negócios.
Uma combinação de fatos externos também atingiu a empresa naquele trimestre. As
vendas mundiais de software ao usuário final despencaram. O dólar valorizou-se, afetando
negativamente as vendas fora dos Estados Unidos. Além disso, o negócio da empresa relacionado à plataforma Macintosh caiu inesperados 50%, possivelmente devido à percepção de
que o novo sistema operacional da Apple era menos vulnerável a vírus.
“Em sua maioria, as empresas suportam um golpe em um trimestre, mas é improvável
que resistam a três trimestres ruins. Tivemos de agir para reforçar o negócio”, comenta
Thompson. Algumas dessas ações eram óbvias, como renovar a linha de produtos ao usuário
comum. Outras pareciam ir contra o bom senso, como aumentar preços com base na suposição (que se mostrou correta) de que o principal concorrente, a Network Associates, os
imitaria para melhorar as próprias margens de lucros. Ao mesmo tempo, a Symantec consolidou suas atividades de comercialização em alguns mercados-chave, em vez de espalhá-las
por todo o mundo.
O empurrão final para fora da má fase veio de fonte inesperada: os hackers. Vírus altamente difundidos, como o Code Red e o Nimda, junto com maior conscientização sobre
segurança após os ataques de 11 de setembro de 2001, levaram muitos clientes a considerar
pela primeira vez os produtos Symantec. “Ninguém poderia jamais ter previsto o elevado
nível de atividade dos hackers e dos criadores de vírus. E nós estávamos bem posicionados
como solução quando isso ocorreu”, diz Thompson.
O crescimento das vendas no trimestre julho-setembro de 2001 foi de 7%, e em outubrodezembro pulou para 20%. No exercício fiscal de 2002, que encerrou em 31 de março desse
mesmo ano, as vendas registraram aumento de 14%, alcançando US$ 1,071 bilhão.

Novos desafios
Esse sólido desempenho continuou nos trimestres seguintes e permitiu à empresa concluir o exercício fiscal de 2003 com um faturamento de US$ 1,407 bilhão. No primeiro
trimestre do ano fiscal de 2004, encerrado em 4 de julho de 2003, a receita líquida da
Symantec foi de US$ 391 milhões, 24% acima da registrada no mesmo período do ano
anterior.
Os desafios continuam. Antigos concorrentes, como a Network Associates, a Trend Micro
e a McAfee, rapidamente seguem os passos da Symantec. De outra parte, competidores do
setor corporativo, como a Computer Associates, a Checkpoint Systems e a Cisco cedem pouco terreno. A Symantec seguiu comprando empresas e incorporando as tecnologias adquiridas. Essa estratégia apresenta dois obstáculos. O primeiro é o conflito cultural típico de
qualquer aquisição; o segundo, a dificuldade técnica de integrar produtos criados por equipes de desenvolvimento tão diversas.
No que se refere à cultura organizacional, a Symantec adota um meio-termo entre a
abordagem “relax” da Novell (que admite a preservação de parte da cultura e de muitos dos
processos das empresas adquiridas) e a disciplina rígida da Cisco (que apaga a identidade
da companhia comprada, fincando a própria bandeira assim que o negócio é fechado).
“Temos um processo de integração agressivo, mas não chegamos a ponto de dizer que você
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tem de pensar do nosso jeito”, diz Robert Clyde, vice-presidente da Symantec e diretor de
tecnologia, que se juntou à empresa com a aquisição da Axent.
E o que dizer do desafio da integração de produtos criados por diferentes equipes de
desenvolvimento? Clyde garante que a integração técnica foi simplificada por algo chamado
de Arquitetura de Segurança Corporativa Symantec. “Em vez de fazer a integração caso a
caso a cada aquisição, nós inserimos os produtos adquiridos nessa arquitetura comum. Assim, conseguimos integrá-los rapidamente”, explica.
A velocidade de migração para longe da marca Norton é outra questão importante. A
liderança da empresa gostaria que toda sua linha de produtos tivesse a marca Symantec.
Contudo, os produtos ao consumidor ainda carregam o nome Norton. O célebre tom amarelo agora é a cor oficial da Symantec, nome que gradualmente cresce nas embalagens. A
foto de Peter Norton desapareceu. Ainda assim, muitos clientes identificam a empresa principalmente como editora dos produtos Norton. “Houve sugestões para mudarmos de nome
para Norton, mas essa marca está muito associada a produtos de baixo preço”, diz Donald
Frischmann, vice-presidente de comunicações e gestão de marca da Symantec. “Acredito
que podemos ter uma única marca, mas isso pode levar cinco anos ou mais”, prevê.
É muito tempo. Embora não tenham os preços de seis ou sete algarismos dos programas
corporativos (e muito menos suas margens de lucros), os produtos Norton geram um tremendo fluxo de caixa. A Symantec não mudará a marca até sentir que sua posição nesse
mercado está segura. Apesar do foco nas empresas, o setor de vendas ao consumidor cresce
em ritmo rápido. No trimestre encerrado em setembro de 2002, o negócio de segurança
corporativa da Symantec cresceu 30% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, correspondendo a 44% da receita total, enquanto a área focada no consumidor final cresceu
68% no mesmo período, respondendo por 38% da receita.
A importância continuada dessa atividade, para alguns, atravanca a guinada da Symantec
rumo ao mercado corporativo. Outros, porém, a vêem como combustível para o crescimento da empresa como um todo. “Embora a oportunidade corporativa seja maior no longo
prazo, o mercado direto ao consumidor ainda está subexplorado, e ninguém consegue competir com a Symantec”, raciocina Jonathan Ruykhaver, analista da Raymond James, empresa
de serviços financeiros.
“Não há dúvida de que essa área cresce mais depressa atualmente, mas numa época em
que o negócio de software corporativo está encolhendo no mundo inteiro, o nosso cresceu
30%”, revela Thompson. Crescimento dessa magnitude é um problema que a maioria das
empresas de software adoraria ter. Por isso, Thompson não está preocupado com o ritmo das
mudanças nem com o número cada vez maior de grandes empresas que a Symantec tem de
enfrentar, à medida que segue com sua estratégia. “O fato de alguém maior do que você ter
uma idéia não significa que você deva fugir dele. Eu posso trabalhar melhor. Posso pensar
melhor. Posso executar melhor. Se consigo fazer essas coisas, tamanho não é documento.”
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