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O mercado de TI deve se agitar com uma nova batalha judicial, desta vez envolvendo a SCO e a 
IBM. A primeira acusa a big blue de competição desleal em relação aos sistemas Unix, e quer US$ 
1 bilhão por isso. 
 
Não bastasse a competição acirrada e a pressão do mercado por preços menores, o teatro de TI 
deve movimentar-se agora em torno de uma nova batalha judicial. No início de março, a SCO – 
desenvolvedora do sistema Unix – impetrou na justiça norte-americana uma ação contra a IBM, 
reclamando indenizações no valor de US$ 1 bilhão. 
 
Na ação, a empresa acusa a big blue de apropriação indevida de segredos, competição desleal e 
outros atos ilegais relacionados à sua linha de negócios Linux. A história começa em 1985, 
quando a IBM adquiriu a licença Unix da AT7T, desenvolvedora do sistema operacional. Dez anos 
depois, a SCO comprou os direitos e a propriedade  do sistema, tornado-se a “sucessora em 
interesses” das licenças Unix vendidas pela AT&T a empresas como IBM, HP e outras. 
 
Em suas alegações registradas na corte de Utah, a SCO diz que a IBM tentou destruir o valor 
econômico do Unix, particularmente dos sistemas baseados em servidores Intel, com o objetivo 
de beneficiar seus negócios voltados para Linux. 
 
Sobre a ação, a IBM divulgou um comunicado afirmando que ainda não teve tempo de estudá-la 
suficientemente. Ainda assim, o documento afirma que “baseado em uma leitura rápida de um 
resumo das alegações, conclui-se que elas não suportam os fatos”. Mais que isso, a big blue 
acrescentou que “o Linux e outros padrões abertos vêm sendo suportados há vários anos, e nem 
a SCO ou seus predecessores haviam expressado estes argumentos antes”. 
 
Por sua vez, a SCO também divulgou um comunicado, no qual afirma que todas as versões do 
Unix utilizadas hoje são baseadas no sistema Unix System V, cujos códigos e direitos de licença 
lhes pertencem. A empresa também diz ter enviado uma carta à IBM, ainda em 2002, solicitando 
que as práticas anti-competitivas fossem cessadas em 100 dias, sob o risco de ter revogada sua 
licença para utilização do sistema operacional AIX Unix.  
 
Por seu lado, a IBM alegou nunca ter recebido este documento e que também não teria sido 
informada sobre a preparação de uma ação legal. Com tudo isso, a SCO diz ter sido prejudicada 
pela IBM e pede em sua ação o pagamento de uma indenização no valor de US$ 1 bilhão por 
danos. 
 
Investigação 
 
Boa parte dos argumentos utilizados pela SCO surgiu de uma investigação – divulgada pela 
empresa em janeiro – feita pelo escritório de Direito Boies, Schiller e Flexner sobre possíveis 
violações de propriedade intelectual. David Boies, um dos sócios da empresa, ficou conhecido no 
mercado de TI pelo seu trabalho como conselheiro especial do Departamento de Justiça norte-
americano na ação movida contra a Microsoft. 
 
“Este caso não é um debate sobre os méritos relativos dos sistemas proprietários contra os 
padrões abertos. Também não trata do direito da IBM em desenvolver e promover software 
abertos , mas sim do nosso direito de não ver nosso software proprietário apropriado e utilizado 
indevidamente”, defende-se Darl McBride, presidente e CEO da SCO. 
 
O executivo vai mais longe, e acusa a IBM de quebrar os termos do contrato que mantinha com 
sua companhia para beneficiar seus negócios Linux.  



“A IBM utilizou nosso código e, sem permissão, colocou-o em uma comunidade de padrões 
abertos. Este é nosso maior problema”, diz McBride. 
 
No entanto, quando questionado sobre as evidências concretas de que os códigos Unix teriam sido 
doados à comunidade de desenvolvedores e utilizados em projetos abertos, o CEO esquiva-se. 
“Os detalhes deste caso serão divulgados por nossos advogados na corte. Não tenho a liberdade 
de divulgar as evidências que temos neste momento”, diz. 
 
De todo modo, McBride faz questão de deixar claro que a ação da SCO é movida somente contra a 
IBM e não contra a comunidade Linux. Além disso, ele lembrou que a SCO chegou a procurar a 
IBM em dezembro passado, mas as duas companhias não foram capazes de resolver suas 
diferenças amigavelmente. 
 
Novas ações 
 
Os argumentos utilizados pela SCO fazem prever que a ação pode se estender a outros 
fabricantes. Chris Sontag, vice-presidente e gerente geral da divisão de propriedade intelectual da 
SCO, não comenta esta possibilidade. “Nosso foco agora está na IBM. Nós temos um caso muito 
forte e estamos confiantes em levá-lo adiante”, afirma. 
 
O fato de a IBM ter sido escolhida como alvo inicial tem pontos positivos e negativos. Pelo menos 
essa é a opinião de Brian Kelly, sócio da Fenwick & West LLP, empresa especializada em 
propriedade intelectual na área de TI. O ponto positivo está no fato de a big blue ter muito 
dinheiro, o que torna plausível a exigência de uma grande indenização. Além disso, há o potencial 
de visibilidade que uma ação contra uma empresa como a IBM pode gerar. 
 
Por outro lado, ação acontece em um momento em que a IBM tem muitos investimentos feitos em 
seus esforços sobre o Linux, o que significa diminuir as possibilidades de que ela aceite uma ação 
como esta. “Ao contrário, é bem provável que a IBM gaste uma soma significativa de recursos 
legais e financeiros para lutar contra uma ação como esta”, acredita Kelly. 
 
Sobre as alegações da SCO,  consultor diz ser ainda muito cedo para determinar o quão válidas 
elas são, especialmente sem saber qual será a reação da IBM. “Os fatos ainda precisam ser 
melhor esclarecidos, o que vai começar a acontecer quando a big blue divulgar seus primeiros 
comentários sobre esta ação”, diz. 
 
De todo modo, Kelly adianta que, caso a SCO tenha sucesso, isso terá um tremendo impacto 
sobre as versões do Linux existentes hoje no mercado. Isso porque desenvolvedores e clientes 
terão que obter licenças adicionais sobre o direito de uso da tecnologia que a justiça decidir como 
proibida de uso sem a permissão da SCO, o que não se aplicaria aos usuários do Linux SCO. 
 
Em contrapartida, outro especialista em propriedade intelectual – Brian Ferguson, da McDermott, 
Will & Emery – lembra que apropriação de segredos e outros tipos de interferência no mercado 
são muito difíceis de serem comprovados legalmente. 
 
“Se a corte determinar que a SCO tem direitos sobre o conceito do Unix em geral – o que é muito 
difícil de provar – todas as companhias que utilizam sistemas baseados em Unix, e têm acesso ao 
código do sistema, poderão muito bem ser acusadas de violação destes segredos”, conceitua. 
 
 Fonte: Computer World On-Line – Acesso em 10/04/2003. 
 
 


