
A MICROSOFT ALEGA
QUE SOFTWARES
LIVRES, COMO O
LINUX, O SISTEMA
OPERACIONAL DE BOA
PARTE DA AMÉRICA
CORPORATIVA, VIOLAM
235 DE SUAS PATENTES.
A EMPRESA QUER
RECEBER ROYALTIES
DOS DISTRIBUIDORES
E USUÁRIOS. QUEM
SABE ATÉ DE USUÁRIOS
COMO VOCÊ.

POR ROGER PARLOFF



RENTA O
OS SOFTWARES GRATUITOS são ótimos, e a Améri-
ca corporativa os adora. Podem ser produtos
de alta qualidade disponíveis para serem bai-
xados de graça da internet e depois copiados
à vontade. São versáteis - podem ser custo-
mizados para qualquer tarefa grande de com-
putação - e com uma abençoada resistência
ao travamento. Uma enorme comunidade de
desenvolvedores, que varia de indivíduos a
grandes empresas como a IBM, trabalha
constantemente para apri-
morá-los. Como era de se
esperar, o universo corpo-
rativo os adotou com entu-
siasmo: acredita-se que mais
da metade das empresas que
compõem a FORTUNE 500
utilize o sistema operacio-
nal gratuito Linux nas
centrais de dados.

Paira, porém, uma sombra sobre o Linux e outros softwa-
res gratuitos e essa sombra quem faz é a Microsoft. O gigan-
te de Redmond afirma que um dos motivos do software de
graça ser de tão boa qualidade é o fato de que ele viola mais
de 200 patentes da Microsoft. E, como uma empresa madura
enfrentando condições desfavoráveis de mercado e competi-
dores ferozes como a Google, a Microsoft não está aliviando
os golpes: quer receber royalties. Caso consiga seu intento, o

software gratuito não mais será gratuito.
Esse conflito joga a Microsoft e seu perseve-
rante CEO, Steve Ballmer, contra o mundo li-

vre - formado por pessoas que acreditam
que software é puro conhecimento. O

líder dessa facção é Richard Mat-
thew Stallman, um visionário da

computação com visual e intran-
sigência dignas de um profeta
do Velho Testamento. No meio

da batalha encontram-se grandes
empresas e usuários do Linux, como
Wal-Mart, AIG e Goldman Sachs. A
turma do mundo livre diz que, caso a
Microsoft vença, o resultado afetará
todo o ecossistema que produziu o
Linux e outros softwares chama-
dos de FOSS, da sigla em inglês
Free and Open-Source Software
(software gratuito e de código-
fonte aberto). A Microsoft con-

tra-argumenta que se trata de
uma questão de princípios. "Vivemos
em um mundo que honra e apoia a
propriedade intelectual", explica Ball-
mer em uma entrevista. Aqueles que

apoiam os FOSS terão que "jogar pelas
mesmas regras que os demais", insiste
ele. "O que é justo, é justo."

O CONSELHEIRO GERAL DA MICROSOFT,
Brad Smíth e o diretor de licenças,

Horacio Gutierrez, reuniram-
se recentemente com a

FORTUNE para expli-
car sua estratégia

para fazer os usuá-
rios de FOSS pa-

li garem royal-
ties. Revelan-

do o número
•L exato pela

primeira



vez, eles afirmam que os FOSS infringem 235 patentes da
Microsoft. É um número e tanto. (Para se ter uma compara-
ção, o processo por quebra de patente da Verizon contra a Vo-
nage, que ameaça quebrar a empresa, tem por base sete pa-
tentes, das quais apenas três foram consideradas violação.)
"Não se trata de um caso acidental", garante Gutierrez. "Há
um número considerável de patentes sendo violadas."

O mundo livre não parece as-
sustado pelas ameaças da Micro-
soft. Seu estrategista jurídico
chefe é Eben Moglen, conselheiro
da Free Software Foundation e
diretor da Software Freedom
Law Center, que dá consultoria a
projetos FOSS sobre como prote-
ger-se de violações de patente.
(Ele também é professor licencia-
do da Columbia Law School, na
qual ensina cyberlaw, área do di-
reito que trata de informática e
história de política econômica.

Moglen argumenta que o soft-
ware é um algoritmo matemáti-
co e, como tal, não é patenteável.
(A Suprema Corte nunca se pro-
nunciou sobre a questão.) De
qualquer maneira, o fato de a Microsoft deter muitas pa-
tentes relevantes não o impressiona. "O caso não tem a
ver com números", ele explica. "Tem a ver com uma crite-
riosa análise qualitativa de situações individuais." Paten-
tes podem ser invalidadas nos tribunais com base em inú-
meros critérios, explica ele. Algumas podem ser "reinven-
tadas". Outras podem até ser válidas e sua violação não
ser caracterizada em determinadas circunstâncias.

A cartada de Moglen tornou-se mais forte no mês pas-
sado quando a Suprema Corte votou por unanimidade
que as patentes têm sido emitidas muito rapidamente ao
longo das duas últimas décadas e muitas provavelmente
não são válidas. Devido a critérios técnicos, muitos ob-
servadores isentos suspeitam que as patentes de softwa-
re sejam vulneráveis a questionamentos em tribunais.
Além do mais, os FOSS têm poderosos patronos e alia-
dos corporativos. Em 2005, seis deles - IBM, Sony, Phi-
lips, Novell, Red Hat, e NEC - criaram a Open Inven-
tion Network (OIN) para adquirir uma carteira de pa-
tentes que poderia causar problemas para empresas
como a Microsoft, que sabidamente representa uma
ameaça de patente para o Linux. Assim, se a Microsoft
processasse a Red Hat, um distribuidor Linux, a OIN
poderia processar a Microsoft em retaliação, tentando
forçar a distribuição do Windows. É uma guerra fria,
cuja paz é mantida pela ameaça de destruição mútua. "É
um barril de pólvora", diz Moglen. "Conforme a batalha
comercial torna-se mais feroz, as leis de patentes repre-
sentam o terreno no qual boa parte dessa guerra será
disputada. Waterloo está em algum lugar por aí."

BRAD SMITH, 48 anos, tornou-se o vice-presidente sênior da
Microsoft e conselheiro geral em 2002, ano em que a empre-
sa resolveu boa parte da ação antitruste nos EUA. Forma-
do em Princeton e graduado em direito pela Universidade
de Columbia, Smith é um advogado bem-educado, atencio-
so e confiável, descrito por alguns como a face mais gentil
da Microsoft depois do monopólio. Todavia, essa descrição

não faz justiça a Smith. Ele de-
monstra intensidade, determina-
ção, orgulho e ambição.

Sentamos a uma mesa no escri-
tório de Smith, no prédio 34 do
campus de Redmond, que dá vista
para gramados com ameixeiras flo-
ridas. Na década de 70 e 80, relem-
bra Smith, para proteger seus pro-
dutos, as empresas de software de-
pendiam basicamente das leis de
direitos autorais e da doutrina de
"segredos de negócios". As paten-
tes não representavam um grande
fator, pois a maioria dos advogados
sustentava que o software não era
passível de patente. Na década de
90, tudo mudou. Os tribunais pas-
saram a interpretar as leis de direi-

tos autorais para oferecer menos proteção ao software do que
as empresas esperavam, enquanto a doutrina dos segredos
de negócios tornava-se impraticável, uma vez que as deman-
das de um mundo interligado exigia que "o segredo" - o códi-
go-fonte do programa - fosse mostrado a um número cres-
cente de olhos. Ao mesmo tempo, os tribunais começaram a
sinalizar com a possibilidade de patentear softwares. (O direi-
to autoral é normalmente obtido para o programa completo
de computador, protegendo contra a cópia exata do código,
não impedindo cópias menos literais. As patentes são obtidas
para maneiras inovadoras de se fazer algo. Daí, um simples
programa pode significar centenas delas).

Em resposta, as empresas começaram a estocar patentes
de software, com empresas tradicionais como a IBM lideran-
do o caminho. A Microsoft ficou para trás. Assim como ocor-
reu com a internet, a Microsoft chegou atrasada para a fes-
ta, e a estragou por vingança. Em 2002, o ano em que Smith
tornou-se conselheiro geral, a empresa requereu 1.411 pa-
tentes. Até 2004, a empresa havia requerido 3.780 patentes.

Em 2003, os executivos da Microsoft avaliaram o que fa-
riam com todas essas patentes. Havia três opções. Primei-
ro, a empresa nada faria, doando-as à comunidade de de-
senvolvedores. Essa não era "uma opção muito atraente
aos olhos de nossos acionistas", explicou Smith.

Outra opção seria a Microsoft processar empresas para
forçá-las a parar de usar suas patentes. Essa opção tam-
bém não era atraente, conta Smith: "Isso atrapalharia nos-
so relacionamento com as empresas, a promoção da intero-
perabilidade, os anseios dos consumidores."

Então, a Microsoft ficou com a terceira opção, que era li-



cenciar as patentes para outras empresas em troca de ro-
yalties ou de acesso às patentes delas (licenciamento cruza-
do). Em dezembro de 2003, a nova unidade de licenciamen-
to da Microsoft abriu suas portas e logo a empresa havia as-
sinado acordos de licenciamento cruzado com empresas de
tecnologia como Sun, Toshiba, SAP e Siemens.

Ao mesmo tempo, Smith pôs os advogados da Microsoft
para levantar o número de patentes que estavam sendo vio-
ladas pelos FOSS. Gutierrez recusa-se a indicar patentes es-
pecíficas, para evitar o contra-ataque dos advogados dos
FOSS. Contudo, ele aceita dividir as patentes supostamente
violadas - 235 - em categorias. Ele afirma que o kernel do Li-
nux - o núcleo - viola 42 patentes. A interface gráfica do
usuário do Linux - a forma como elementos como menus e
barras de ferramentas são mostradas - viola 65 delas, diz ele.
O pacote de programas Open Office, análogo ao Office da Mi-
crosoft, infringiria outras 45. Os programas de e-mail mais 15,
enquanto outros programas FOSS transgridiriam outras 68.

Agora que a Microsoft identificou todas as violações, ela
pode tentar obter royalties. De quem? Os FOSS são produ-
zidos por uma comunidade aberta, com centenas de indiví-
duos e empresas. Uma possibilidade seria abordar os gran-
des distribuidores comerciais do Linux, como a Red Hat e a
Novell que dão o software e ven-
dem pacotes de serviços de supor-
te. Contudo, os distribuidores fo-
ram proibidos de pagar royalties
de patentes por algo cuja própria
existência pode surpreender a
maioria dos leitores: os termos de
licenciamento dos próprios FOSS.

Sim, o software livre é um con-
ceito mais sofisticado do que a
maioria acredita, e está sujeita a
uma licença própria, legalmente
válida. A licença foi escrita pelo in-
ventor do software livre, Richard
Stallman, que há 20 anos antecipou
as ameaças que o software livre
enfrenta hoje. A principal, imagi-
nou Stallman, seriam as patentes.

Stallman, 54 anos, um hábil de-
senvolvedor com pavio curto, que não faz exceções, pediu de-
missão de seu emprego no Laboratório de Inteligência Arti-
ficial do MIT em 1984 para fundar aquilo que ele considerou
como sendo um movimento social conduzido por princípios
éticos. Ele estabeleceu essas metas no Manifesto de GNU
(pronuncia-se gã-nú), no qual o GNU representa a sigla para
"GNU's Not Unix." (GNU não é Unix). (Trata-se de uma es-
pécie de piada que os programadores entendem. Acreditem.)
O software livre deveria dar uma "liberdade" normalmente
proibida por licenças de software proprietários, incluindo a
capacidade de ver o código-fonte, alterá-lo, copiá-lo e redistri-
buí-lo. Enquanto muitos acreditavam que Stallman houvesse
simplesmente ignorado as leis de propriedade intelectual,
ele, na verdade, as dominava e prosseguia na luta para atin-

gir suas metas. Ele exigiu que todos os que contribuíam para
os projetos GNU transferissem os direitos autorais à Free
Software Foundation, controlada por Stallman. Isso signifi-
cava que qualquer um que distribuísse o software livre co-
berto por esses direitos autorais deveria seguir a licença es-
crita por Stallman, chamada GNU General Public License
(GPL). A GPL é poderosa: os advogados da Free Software
Foundation foram capazes de forçar desenvolvedores que ha-
viam incorporado software livre em seus produtos proprietá-
rios a abrirem também os códigos-fonte.

Já em 1991, Stallman e seus colaboradores haviam desen-
volvido um sistema operacional livre, conhecido atualmente
como Linux. Embora grande parte tenha sido criado pelos
desenvolvedores GNU de Stallman, o kernel era o trabalho
de um projeto independente desenvolvido por um jovem es-
tudante finlandês de 20 anos, Linus Torvalds, tendo sido o
programa batizado em homenagem a ele. (Stallman insiste
que o nome correto é "GNU/Linux" e recusa-se a dar entre-
vistas, a menos que prometam chamá-lo assim. Em parte
por isso, ele não foi entrevistado nesta matéria.)

As empresas amaram o software livre. Porém, elas não ti-
nham utilidade para os nobres sentimentos de Stallman nem
para aqueles desenvolvedores que começaram a escrever

software livre para as empresas.
Eles discordaram de algumas das
exigências da GPL de Stallman, e
então criaram suas próprias licen-
ças chamadas de "licenças de códi-
gos abertos". Tais códigos muitas
vezes deram algumas liberdades
que Stallman proibia: a liberdade
de manter segredo sobre melho-
rias feitas ao software livre, trans-
formando-os novamente em códi-
gos proprietários. (Stallman alega
que tais licenças garantem a liber-
dade de se vender como escravo.)
Popularmente, "softwares de có-
digos abertos" viraram um termo
genérico para todos os FOSS e
novamente Stallman impede que
os repórteres utilizem essa no-

menclatura como condição para ser entrevistado. Assim,
existe uma divisão no mundo livre entre os advogados mais
orientados a negócios de software de código aberto e os
campeões mais ideológicos do software livre, que se imagi-
nam avançando como um movimento social.

Enquanto o pessoal do código-fonte aberto produziu mui-
tos bons aplicativos, partes importantes do Linux permane-
cem governadas pela GPL de Stallman. Para os nossos pro-
pósitos, o aspecto chave da GPL é que ela proíbe aquilo que
o conselheiro geral da Microsoft, Smith, queria fazer: estabe-
lecer acordos de royalties com os distribuidores Linux.
"Qualquer programa livre é constantemente ameaçado por
patentes de software", escreveu Stallman em uma revisão da
GPL, em 1991. "Qualquer patente deve ser licenciada para o



uso livre de todos ou não ser licenciada". Essa restrição ficou
conhecida como a cláusula da "liberdade ou morte".

SMITH NÃO estava disposto a ceder. Já que a GPL cobria ape-
nas distribuidores do Linux, nada impediria Smith de tentar
conseguir os royalties diretamente dos usuários finais - mui-
tos dos quais são empresas na lista da FORTUNE 500. Toda-
via, ele deveria agir com cuidado, uma vez que muitos desses
usuários eram também grandes clientes da Microsoft. Em
2004, a Microsoft começou a conduzir essas conversas e
Smith diz que elas foram cordiais. "As empresas são abertas
sobre questões de proteção da propriedade intelectual", ga-
rante ele, "porque, no fundo, essas empresas também sabem
que seus negócios dependem desse tipo de proteção".

Alguns clientes assinaram licenças de patente direta-
mente com a.Microsoft, garante Smith, incluindo algumas
"empresas de grande porte" no setor financeiro, de saúde,
seguros e tecnologia da informação. (Essas empresas di-
zem que não querem ser identificadas, provavelmente por
temer irritar a comunidade FOSS.) Outras pediram a Mi-
crosoft que resolvesse a questão da patente com distribui-
dores comerciais, como a Red Hat e a Novell. (A Red Hat
detém cerca de 65% do mercado de Linux pago, segundo o
IDC, enquanto a Novell detém 26%.)

A Microsoft chegou a contatar os distribuidores, adotan-
do a tática de bater e soprar. Batendo através da ameaça
de um processo por patente e
soprando com a perspectiva
de que, uma vez resolvida a
questão das patentes, mais
clientes poderiam adotar o Li-
nux. Na primavera de 2006, a
Red Hat e a Microsoft esta-
vam envolvidas em sérias ne-
gociações quanto à questão
das patentes. O conselheiro
geral adjunto da Red Hat,
Mark Webbink somente diz o
seguinte: "Converso com o
pessoal da Microsoft há al-
guns anos e... tivemos conver-
sa sobre IP e outros assuntos
de interesse mútuo."

EM JUNHO, o CEO da Novell, Ron Hovsepian, procurou a
Microsoft e foi posto em contato com Smith. (Ele tinha ou-
vido falar que a Microsoft estava conversando com outros
distribuidores Linux, conta Smith.) Hovsepian queria en-
contrar formas para fazer os produtos de servidores Li-
nux e Microsoft trabalharem melhor juntos. Smith não
queria falar sobre colaboração técnica, contudo, sem que
houvesse o compromisso de abordar os temas de interes-
se da Microsoft sobre patentes.

Ao longo do verão, a Novell e a Microsoft elaboraram
um acordo inteligente, complexo e altamente controverso.
Eles sabiam que se a empresa pagasse royalties à Micro-

soft em troca da promessa da Microsoft não processar a
Novell por violação de patente, a Novell estaria em viola-
ção da GPL, a precavida licença para software livre. Então
desenvolveram uma estratégia: a Microsoft e a Novell con-
cordaram em não processar os clientes um do outro por
violação de patentes. Isso funcionaria, pois a GPL não
aborda tais casos. Nesses termos, a Novell concordou em
dar à Microsoft uma porcentagem de todas as suas receitas
com o Linux até 2011 (ou um mínimo de US$ 40 milhões).

O pacto também incluía uma colaboração em marketing.
A Microsoft concordou em pagar à Novell US$ 240 milhões
por "cupons" a serem vendidos aos clientes, que poderiam
trocá-los por inscrições para os softwares dos servidores Li-
nux da Novell. Além do mais, a Microsoft deu à Novell ou-
tros US$ 108 milhões a título de "pagamento compensató-
rio", referente à parte do negócio envolvendo as patentes.

Pode parecer um contra-senso a Microsoft acabar pagando
milhões à Novell quando é a Microsoft que está tentando re-
ceber royalties por suas patentes. A explicação da Microsoft
é que o "pagamento compensatório" foi calculado como um
acordo de licenciamento cruzado: a Novell detém valiosas
patentes de processamento em rede que alguns produtos da
Microsoft podem infringir. Como os produtos da Microsoft
trazem muito mais receitas do que a Novell, haveria um sal-
do devido pela Microsoft. Todavia, os FOSS, críticos desse
acordo, mais tarde especulariam que o verdadeiro propósito

pelos pagamentos seria induzir
a Novell a fechar esse acordo
sobre os royalties do Linux que
a Novell sabia ser desnecessá-
rios. Diz Webbink, da Red Hat:
"Isso permitiu à Microsoft sair
por aí alardeando, 'vejam, nós
dissemos que o Linux infringia,
esses caras admitiram"'.

A Microsoft e a Novell reve-
laram o acordo no dia 2 de no-
vembro, acompanhados pelo
endosso de grandes patronos e
usuários como IBM, Hewlett-
Packard, AIG e, o mais sur-
preendente, uma organização
chamada Open Source Deve-
lopment Lab (OSDL). O impri-

matur da OSDL, um consórcio de empresas patronas do Li-
nux (que se fundiu com a Linux Foundation), levava a chan-
cela de seu funcionário Linus Torvalds - um semideus na co-
munidade FOSS. (Torvalds tem caminhado na direção do
mundo FOSS de códigos abertos amigáveis aos negócios e
criticado abertamente a posição de Stallman em alguns pon-
tos. Através de uma entrevista por e-mail em março na In-
formation Week, ele escreveu: "A Free Software Founda-
tion (FSP, o grupo de Stallman) não tem objetivos que eu
possa endossar. Por exemplo, a FSF considera que o softwa-
re proprietário seja algo mau e imoral. Quanto a mim, eu
simplesmente não ligo para o software proprietário."



Na comunidade do software livre, todavia, o acordo Micro-
soft-Novell foi recebido com uma ira apocalíptica. O principal
desenvolvedor Linux da Novell pediu demissão em protesto.
Stallman, obviamente, denunciou o acordo. Não apenas o
acordo zombava dos princípios do software livre, mas tam-
bém ameaçava a estratégia de defesa conjunta da comunida-
de. Desenvolvedores FOSS, que não têm os recursos para
se defender contra ações de patentes da Microsoft, sen-
tiam-se seguros enquanto po-
derosas empresas usuárias do
Linux compartilhassem sua
causa. Agora, os grandes po-
dem comprar o Linux de um
revendedor que paga royal-
ties como a Novell, obtendo
assim proteção contra possí-
veis ações e deixando os pe-
quenos sozinhos para se de-
fenderem. O que a miopia das
empresas grandes não permi-
tiu ver é que, sem os peque-
nos desenvolvedores, talvez
não haja mais FOSS de quali-
dade para eles usarem dentro
de cinco anos.

"Devemos conversar", dis-
se o advogado de Stallman,
Moglen, a Smith numa con-
versa telefônica alguns dias
após o anúncio. No dia 9 de novembro, eles se encontra-
ram nos escritórios da Software Freedom Law Center em
Manhattan. A Free Software Foundation planejava evi-
tar que a Microsoft fechasse outros acordos semelhantes
ao acordo com a Novell, disse Moglen a Smith. A fundação
preparava uma nova versão da GPL que fecharia essa
brecha explorada por Smith.

Moglen tinha outra carta na manga. Segundo o seu ponto
de vista, o fato de que a Microsoft vendia cupons que pudes-
sem ser trocados por inscrições do Novell Linux significava
que agora a Microsoft era uma distribuidora Linux. E isso, na
opinião de Moglen, significava que a própria Microsoft esta-
va sujeita aos termos da GPL. Haveria então uma cláusula da
GPL afirmando que, caso a Microsoft continuasse a emitir cu-
pons Novell Linux após a entrada em vigor da GPL revisa-
da, a empresa estaria renunciando ao direito de processar,
não apenas os clientes da Novell, mas todos os usuários Li-
nux. "Eu disse a Brad", relembra ele," 'eu acho que você de-
veria abandonar essa questão da patente agora.'"

Smith não abandonou e Moglen cumpriu sua ameaça.
No dia 28 de março, a Free Software Foundation tornou
públicos os dispositivos da GPL revisada, que passam a
vigorar em julho.

A MICROSOFT EA NOVELL juram que vão continuar com o acor-
do, conforme planejado. A Microsoft afirma que a mera dis-
tribuição de cupons não a torna sujeita à GPL, como afirma

Moglen. Todavia, mesmo que a Microsoft tenha razão quan-
to a isso, não há dúvidas de que os distribuidores permane-
cerão sujeitos a ela e a revisão de Moglen impedirá que eles
fechem acordos como o da Novell. Isso pode significar más
notícias para os grandes clientes corporativos que, julgan-
do pelos relatórios iniciais, gostam do acordo do tipo No-
vell. Presumivelmente, são atraídos pela tranqüilidade que
tais acordos proporcionam em relação aos processos da Mi-

crosoft. Nos primeiros seis
meses, grandes clientes como
Credit Suisse, Deutsche Bank,
AIG Technologies, HSBC,
Wal-Mart, Dell e Reed Else-
vier adquiriram cupons Novell
Linux da Microsoft.

A Microsoft tinha esperança
de que o acordo com a Novell
tornar-se-ia um modelo que
pudesse ser usado para cobrar
royalties de outros distribui-
dores de software livre. Neste
aspecto, a ponte para o mundo
livre falhou. Esse fato nos le-
vou um passo mais próximo do
Armagedon das patentes. "A
única solução verdadeira que a
comunidade do software livre
tem para oferecer", garante
Smith, "é queimar a ponte, e

depois queimar o sistema de patentes. Isso não me parece
uma meta factível nem uma meta que deva ser alcançada".

No entanto, quando se trata de patentes de softwares, Mo-
glen acredita que essa é exatamente a meta a ser alcançada.
"O mundo livre afirma que o software é a materialização do
conhecimento sobre tecnologia, que deve ser livre da mesma
forma que a matemática é livre", argumenta ele. "Todos têm
o direito de deter o quanto quiserem de conhecimento, inde-
pendentemente de poder pagar por ele, todos podem contri-
buir e todos podem compartilhar desse conhecimento."

Nesse meio tempo, com a Microsoft aparentemente im-
pedida de fechar novos negócios com distribuidores, res-
ta-lhe apenas um caminho aberto: fazer mais visitas ami-
gáveis a seus clientes FORTUNE 500, buscando obter li-
cenças diretas.

Dependendo do andamento, seria a Microsoft capaz de
processar seus clientes exigindo royalties, na forma como
a indústria fonográfica fez?

"Essa não é uma ponte que tivemos que atravessar", diz
o CEO Ballmer, "e certamente não é uma ponte que desejo
cruzar com você hoje pelo telefone". Q
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