
Derrota da Microsoft acende sinal amarelo nas empresas de tecnologia dos EUA  
 
A Apple e o Google encabeçam a lista de líderes da indústria norte-americana de tecnologia 
que poderão cair nas malhas da regulamentação antitruste européia, a partir da confirmação 
da condenação da Microsoft pela União Européia nesta segunda-feira, 17/09, segundo analistas 
e observadores da indústria de TI. 
 
As duas companhias são apontadas como possíveis novos alvos de investigações, afirmam  os 
especialistas. No caso da Apple, por exemplo, o fato de a companhia adotar um sistema 
fechado de música digital, como combate à pirataria, já enfrenta oposição em vários países 
europeus, embora é preciso ressaltar, observam os analistas, que a União Européia rejeitou, 
no ano passado, uma queixa apresentada por uma concorrente da Apple.  
 
O domínio do Google no setor de busca pode, ainda segundo as observações dos especialistas, 
chamar mais atenção da UE, a ponto de a empresa ter que abrir a "plataforma" on-line para 
outras empresas de Internet que queiram conectar seus serviços, ressalta Bill Whyman, do 
International Strategy and Investment Group.  
 
Os rivais da Microsoft, no entanto, argumentam que o fato de a empresa controlar há muito 
tempo uma das principais plataformas de computação do mundo tecnológico colocou-a em 
uma posição única e, por isso, o resultado do caso não teria implicações para outras empresas 
do setor. 
 
"Represento diversas empresas de TI e não estou nem um pouco preocupado - e garanto que 
as empresas também estão tranqüilas", declarou Thomas Vinje, advogado de Bruxelas que 
representa o ECIS, um grupo de comércio cujos membros incluem IBM, Oracle e Nokia. 
 
Fôlego renovado 
 
Na Europa, por sua vez, os observadores afirmam que a derrota da Microsoft renova o ânimo 
das reguladoras, inclusive, em casos ligados à própria companhia. No momento, por exemplo, 
há uma investigação pendente de outra queixa contra a Microsoft, envolvendo o Office.  
 
A ação, pedida por um grupo apoiado por empresas como a IBM, alega que a gigante de 
software norte-americana "força" a saída de rivais do mercado ao controlar os formatos de 
arquivos usados pelo Word, Excel e PowerPoint.  
 
Outras empresas também estão na mira. Nos últimos meses, por exemplo, a UE analisa ações 
sob a alegação de abuso, de acordo com o Artigo 82, contra a gigante de chips Intel Corp. e a 
Rambus Inc., fabricante de chips de memória.  
 
Essencialmente, as alegações são distintas e não possuem qualquer relação com os problemas 
que levaram à Microsoft a ser punida, mas especialistas acreditam que a tendência é que com 
a condenação da MS, essas empresas possam correr mais riscos de serem punidas mais à 
frente.  
 
A Intel é acusada pela UE de praticar dumping de preço, vendendo chips abaixo do custo e 
usar descontos e fundos de marketing para exigir que fabricantes de computadores não 
comprem da concorrente AMD.  
 
Com relação à Rambus, a UE alega que a companhia preparou uma "cilada de patentes" para a 
concorrência, ao trabalhar com as rivais para a criação de padrões industriais de design de 
chip, e depois alegar que detinha as patentes desses produtos com o intuito de cobrar um 
preço elevado dos demais para permitir o acesso ao design desse chip padrão. 
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