
• Quinta-feira passada, o anún-
cio de que a Microsoft e outras
empresas vão lançar outro con-
corrente para o YouTube re-
presentou um novo ataque ao
poder crescente da Google —
que controla não só o YT, maior
site de compartilhamento de
vídeos da internet, como tam-
bém as comunidades do Orkut e
o site de busca que leva seu
nome e responde a mais de cem
milhões de consultas por dia.

Mas a Google está acostu-
mada a tantos ataques. Prova
disso é a interminável série de
notícias mostrando que Micro-
soft e Google brigam como gato
e rato. Na verdade, é uma briga
de cachorros grandes. Muito

grandes. Numa ponta, temos a
Microsoft (criada em 1975, com
presença em pelo menos 90%
dos computadores domésticos
do planeta); na outra ponta está
a Google, nascida em 1998, que
lidera o setor de serviços on-
line. Com isso, fica claro que o
motivo da disputa é um só:
internet. Ou seja, o futuro.

Portanto, numa indústria
acelerada como a da tecnologia,
é normal que as duas se es-
tranhem muito, porque toda
oportunidade tem de ser apro-
veitada. Isso implica jogadas no
mercado e nos tribunais. Sem
chances para o inimigo.

Inimigo? A Google não vê
bem assim:

— Não vemos a Microsoft
como competidor direto. Os

produtos da Google são até
complementares ao que já
existe. Não nos propomos a
ser tão completos quanto as
ferramentas do desktop — diz
Carlos Ximenes, diretor de Co-
municação da Google no Bra-
sil. — Acho que é a Microsoft
que nos vê como limitador
para eles, possivelmente por-
que estamos muito bem po-
sicionados no mercado em
que eles querem entrar.

Tem a ver. Com a Google,
parece que a Microsoft encon-
trou uma pedra no seu ca-
minho rumo ao trono da in-
ternet. Na prática, isto tem
provocado, por exemplo, a
compra de empresas de so-
luções online. Nos últimos me-
ses, adquiriu desenvolvedoras

de produtos para internet ou
telefonia celular — como a
Tellme, semana passada — e
não desiste de investir no mer-
cado de buscas.

Já nos tribunais, a Microsoft
está acusando a Google de des-
respeitar direitos autorais, pre-
judicando autores de livros e
criadores de software ou vídeo.
A Google minimiza as críticas e
segue em frente, sem que — por
enquanto — seu prestígio seja
abalado entre os internautas. .

Toda a briga, portanto, não é
pelos erros do passado, mas
por medo do futuro. A Google é
filhote da internet. Foi criada
no mundo online. Isso a tornou
bastante íntima dos internau-
tas, e os serviços online foram
se sucedendo: Orkut, Gmail,

Maps etc. Tudo se configu-
rando como uma mão-na-roda
para o usuário comum, alheio
a brigas de mercado.

A Microsoft tem outra his-
tória. É uma empresa da velha-
guarda da tecnologia pré-inter-
net. Saudável, ainda corre atrás
de mercados como o de ser-
viços de busca, ou de comu-
nidades online, entre outros.

E, ao menos desta vez, tem
que lutar honestamente. Nos
anos 90, quando tardiamente
resolveu dominar o mercado de
navegadores, a Microsoft usou
muito poder para estabelecer
seu Internet Explorer como pa-
drão. Mas só o conseguiu por-
que abusou de técnicas mo-
nopolistas. Ganhou os concor-
rentes e multas bilionárias nos

EUA e na Europa. Pagou, mas
isso nem doeu no seu caixa.

No Brasil, a Microsoft não
comenta as disputas com a Go-
ogle. Lá fora, no entanto, não
pára de sentar lenha na foguei-
ra. Semana passada, por exem-
plo, Steve Ballmer, seu presi-
dente, resumiu o que achava do
fato de a Google querer crescer
tão rapidamente:

— E uma insanidade!
Como se vê, os ataques con-

tinuarão. E por muito tempo,
porque os dois lutadores têm
fôlego e músculos para man-
ter-se no ringue. E já se sabe
que não haverá nocaute. A dis-
puta será ganha por pontos. •
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