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Empresanãopodese isentar

O
dia de ontem fi-
cou conhecido
entre os usuá-
rios de internet,
em uma comuni-

dade do Orkut, como “o dia
em que o MSN não entrou”.
Vários usuários habituados
a usar a ferramenta de co-
municação estranharam,
desde cedo, o fato de não
conseguirem se conectar. A
advogada Edileusa Cindio,
gerente-administrativa do
escritório Dib e Castel Ad-
vogados Associados, de São
Paulo, perdeu boa parte da
manhã tentando se conec-
tar. “Por volta das 11 horas
conseguimos acesso, mas a
conexão esteve irregular
durante todo o dia”, diz.
O MSN já faz parte do

cotidiano do pequeno escri-
tório especializado em cau-
sas cíveis, que tem seis ad-
vogados associados e duas
estagiárias. “Usamos como
meio de comunicação inter-
na e também com os nossos
clientes que querem ter um
contato permanente com os
advogados”, diz. O progra-
ma também permite a tro-
ca de arquivos e ajuda a re-
duzir a conta telefônica.
“Hoje, sem MSN, o jeito foi
recorrer aos telefones, que
ficaram congestionados a
manhã inteira.”

A taróloga paulistana Kel-
ma Mazziero também sentiu
dificuldades para acessar o
programa durante todo o dia.
“Logo pela manhã tive dificul-
dades para conectar. Quando
consegui, o programa caía a
toda hora. Também não conse-
gui acessar os e-mails do Hot-
mail”, conta. Kelma realiza
atendimentos de tarô e dá cur-
sos via MSN e e-mail. “Minha
sorte é que hoje eu não tinha
atendimentos via MSN pré-
agendados. Se eu não conse-
guisse conexão, meus serviços
poderiam perder credibilida-
de”, diz. “Meus clientes não
iam acreditar que a culpa era
da Microsoft”, brinca.
Segundo Kelma, atualmen-

te 60% dos atendimentos que
realiza são por meio do comu-
nicador instantâneo. “Tenho
alunos e clientes que vivem
fora de São Paulo, alguns fora
do Brasil, então a ajuda da tec-
nologia é valiosa”, diz a tarólo-
ga, que também atende via
Skype e oferece podcasts em
sua página na internet. Sua
lista de contatos tem cerca de
700 nomes.

DIFICULDADE
Muitos dos usuários se sur-
preenderam com a pane no
MSN e chegaram a pensar
que se tratava de problema
com seus computadores pes-

soais ou com os provedores de
internet.
A estudante Aline Carvalho
Moreira, do Rio de Janeiro,
passou a manhã tentando se
comunicar. “Achei que meu
computador estava com pro-
blemas e quis verificar o que
estava acontecendo”, diz. Ali-
ne era um dos membros de
uma comunidade criada no
Orkut para tentar entender o
porquê da dificuldade de cone-
xão, que até o final da tarde
de ontem tinha mais de 900
membros. A estudante de 18
anos, que cursa química indus-

trial na UFRJ, se diz uma “vi-
ciada em MSN”. “Agora que
estou de férias, passo o dia
todo conectada”, diz. Sua lista
de amigos tem 200 nomes – e
ela ainda acha pouco. “Uso
para conversar com amigos e
com meu namorado, que só
vejo nos fins de semana. Tam-
bém é um ponto de encontro
virtual para discutir com os
colegas assuntos da faculda-
de”, diz.
Gustavo Guilherme, 17

anos, estudante do Rio de
Janeiro, também estranhou
a falta de conexão quando
tentou acessar o programa,
ontem à tarde. “Como vi
que não conseguia acessar,
resolvi pesquisar os moti-
vos na internet. O curioso é
que eu não consegui me co-
nectar com a versão 8.5 do
programa, então eu tentei
entrar com a versão ante-
rior, a 4.7, e deu certo”, con-
ta. Apesar de se considerar
um viciado em tecnologia e
estudioso do assunto, Gui-
lherme não conseguiu en-
tender a pane no programa.
“Desconfio que seja um er-
ro no servidor do próprio
MSN”, especula.
A professora universitá-
ria Helena Jacob encontrou
problemas para acessar o
programa entre o meio-dia
e duas horas da tarde de
ontem, e pensou que se tra-
tava de um problema com a
empresa que presta servi-
ços de banda larga.
“Reiniciei meu computa-
dor várias vezes e nada
acontecia. Mas achei estra-
nho, porque a internet esta-
va funcionando normalmen-
te”, diz. Ela só ficou saben-
do que o problema era gene-
ralizado horas depois, e con-
seguiu acesso pelo MSN on-
line somente no final da tar-
de.
Mas houve quem, mesmo
trabalhando com internet,
não notasse o problema. O
artista gráfico Márcio Ro-
drigo Araújo se conecta dia-
riamente ao MSN, mas não
usa o programa com fre-
quência durante o expedien-
te. “Fiquei sabendo por
meio de conhecidos que ti-
veram problemas”, diz.●
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Microsoft diz que está investigando
qual é a causa do problema
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Microsoftpode
recebernova
multadaUE

Nos termos de uso do Messen-
ger, a Microsoft informa que
não dá nenhuma garantia ao
serviço. “AMicrosoft fornece o
serviço ‘noestadoemqueseen-
contra’, ‘com todas as falhas’ e
‘conformedisponível’ evocêas-
sume todos os riscos em rela-
ção à qualidade, desempenho,
precisão e esforço satisfató-
rios”, informa a empresa, em
umadascláusulasdodocumen-
to.EledizaindaqueaMicrosoft
e seusparceiros “não fazemne-
nhuma declaração, nem ofere-
cemqualquergarantiaoucondi-
ção, expressas ou implícitas”,
acrescentando que “as partes
da Microsoft isentam-se de to-
daequalquergarantiaoucondi-
ção, expressa, legal e implíci-
ta”, o que inclui “garantias ou
condições de que o acesso ou o
uso dos sites serão ininterrup-
tos e sem erros”.
Mesmo assim, pela legisla-

ção brasileira, a Microsoft não
pode se isentar completamen-
te. “É uma cláusula considera-
da leonina, abusiva”, afirmou
Patricia Peck, advogada espe-
cialista em direito digital.
“Quando o serviço é pago, é na-

tural que o usuário queira um
descontopelos dias que o servi-
çoficouforadoar.Quandooser-
viço é gratuito, ele pode even-
tualmente exigir um ressarci-
mento pelos danos causados.”
SegundoPatricia,ainterpre-

tação mais comum na Justiça
brasileira é de que a empresa
queprestaoserviçoéresponsá-
vel pelos danos causados quan-
do teveculpana interrupçãodo
atendimento. “Por exemplo, se
houveuma falha no servidor da
empresa, a culpa seria da em-

presa”, explicou a advogada.
“Se houve um problema na
infra-estrutura da operado-
ra de telecomunicações, a
culpanãoédaprestadorado
serviço via internet. Se hou-
veumataquedevíruseaem-
presatirouoserviçodoarpa-
raprotegerosusuários,acul-
pa tambémnão é dela.”
Elaressaltouquenormal-

mente cabe ao usuário pro-
varque aculpa foi da empre-
sa e que houve danos causa-
dospelainterrupçãodoservi-
ço. “Normalmente, é feita
umaperícia”, explicou.
O fato de os serviços de

mensagens instantâneas se-
rem gratuitos não isenta de
responsabilidade as empre-
sasqueosoferecem.“Asem-
presas precisam garantir a
qualidade e a disponibilida-
de do serviço, sendo ele co-
bradoounão”,afirmouPatri-
cia. “Mesmoporqueosservi-
ços pelos quais o usuário fi-
nal não paga nada normal-
mente são remunerados de
outras maneiras.” Uma das
maiscomunséavendadepu-
blicidade. ● R.C.

Ana Paula Lacerda
Renato Cruz

O Windows Live Messenger
(antigoMSNMessenger),servi-
ço de mensagens instantâneas
da Microsoft, sofreu uma pane
ontem. Usuários de várias par-
tesdomundotiveramdificulda-
des para se conectar ao serviço
e alguns deles nem consegui-
ramusá-lo.Oserviço, queéain-
dachamadodeMSNpelamaio-
ria das pessoas, temmais de 34
milhões de usuários no Brasil,
cerca de 85% do total de inter-
nautas.Nomundo, sãocercade
250milhões de usuários.
A Microsoft não informou a
causa do problema. “Estamos
informados que alguns usuá-
rios estão encontrando dificul-
dades para acessar os serviços
do Windows Live (Hotmail e
Messenger)”, disse, em nota,
PriscylaAlves, gerentedemar-
ketingdaMicrosoftBrasil. “Es-
tamos investigando ativamen-
te a causa e tambémtrabalhan-
do para tomar as medidas ne-
cessárias para resolver essa si-
tuação o mais rápido possível.
Pedimos desculpas por qual-
quer inconveniente causado
aos nossos usuários.” O Hot-
mail, correio eletrônico gratui-
to da Microsoft, também en-
frentou problemas. Existem 30
milhões de contas do Hotmail
ativas noPaís.
Os serviços de mensagens
instantâneas permitem que as
pessoas conversem, trocando
mensagens de texto. O MSN
também tem recursos de voz e
de vídeo, possibilita que um

usuárioenviearquivosparaou-
tro e até que desafie amigos em
jogos eletrônicos.
O Messenger é o serviço de
mensagens instantâneas mais
popular do Brasil e do mundo.
Em outros mercados, como o
americano, sofre concorrência
fortedoYahooedoAOL.Oser-
viço do Yahoo tem cerca de 97
milhões de usuários nomundo.
Seus usuários conseguem con-
versar com os da Microsoft,
pois os sistemas são integra-
dos. O Yahoo informou, por
meiode suaassessoria, quenão
houve registro de problema
comseus usuários.
A Microsoft enfrenta hoje
um desafio: migrar do modelo
de licenças de software para o
de serviços via internet, para
combater concorrentes comoo
Google. Foi por causa disso que
a empresa fez uma oferta de
US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo,
quefoirejeitada.AforçadoGoo-
gle está nos serviços gratuitos,
sustentados pelos chamados
links patrocinados, pequenos
anúncios de texto que apare-
cem ao lado dos resultados das
buscasedaspáginasdeconteú-
do de parceiros.
“O MSN é fichinha perto do
Google e do Yahoo, mas é a ar-
ma mais importante da Micro-
soft para atuar nesse merca-
do”, afirmou Daniel Domene-
ghetti, sócio-fundador da
E-Consulting. “Se o problema
técnico for de umdia, tanto faz.
Mas, se for estrutural, traz ris-
cos para o modelo de negócio.
Os serviços via internet depen-
demde credibilidade.” ●

Usuários partiram
para alternativas,
como versões
antigas do MSN

ROBSON FERNANDJES/AE

BRUXELAS

A Comissão Européia deve
anunciarhojeumanovamultaà
Microsoft.Dessavez,pelalenti-
dão da empresa em tornar os
seus sistemas operacionais
mais acessíveis aos concorren-
tes, segundo fontes próximas
ao assunto. Autoridades da
UniãoEuropéiaeexecutivosda
Microsoftnãoquiseramcomen-
tar a questão. Mas, num comu-
nicadodejaneiro,aempresaha-
via indicado que esperava uma
multa de até€ 1,5 bilhão daUE.
O caso data de 2004, quando
a Comissão concluiu, após um
processo de cinco anos, que a
Microsofthaviaabusadodesua
participação no mercado para
sistemas operacionais que ro-
dam em computadores pes-
soais (PCs), graças ao seu pro-
gramaWindows.Aempresa foi
multada em € 497 milhões. Em
julho do ano passado, a Micro-
soft recebeumaisumamultade
€280milhões, após aComissão
concluirqueaempresanãoesta-
va respeitandosuasdecisões. ●

DOW JONES NEWSWIRES

Outras panes tecnológicas já
atrapalharam a vida dos mais
conectados. No ano passado,
um “apagão” de BlackBerries
(aparelhos que funcionam co-
motelefonee tambémrecebem
eenviame-mails)deixouexecu-
tivos desesperados, principal-
mente nos EstadosUnidos.
Os aparelhos pararam de

funcionar por cerca de 10 hora.
Cerca de 5milhões de usuários
ligaram seus aparelhos e não
conseguiam fazer com que eles
recebessem quaisquer tipos de
dados. A Research In Motion
(RIM), empresacanadenseque
fabrica o BlackBerry, não deu
uma explicação oficial sobre as
causas do problema.
No final de 2005 e início de

2006, o site de vendas e leilões
e-Baytambémapresentouuma
série de problemas. Vendedo-
res recebiam milhares de spa-
ms e leilões falsos eram coloca-
dos no ar para tentar obter di-
nheiro.Naépoca,umúnicohac-
ker admitiu ter obtido mais de
US$ 5mil com os golpes.
Em setembro de 2007, ha-

ckers entraram novamente no
sistema do e-Bay para roubar

as identidades de vendedo-
res do site e realizar novas
fraudes.Osproblemastecno-
lógicos foramapontados por
muitoscomoumadascausas
doanúnciodeaposentadoria
daCEOdoe-Bay,MegWhit-
man.Ela deve deixar o posto
emmarço.

NO BRASIL
Há duas semanas, internau-
tasdeSãoPauloedoRiotive-
ramproblemasparaacessar
a internet – alguns tiveramo
acesso completamente cor-
tadonodia13.Oproblemafoi
umapanenos equipamentos
de backbone da Embratel.
Backbones são linhas de
transmissãodedadosdealta
capacidade, que ligam siste-
mas de comunicações entre
grandes centros. A empresa
não conseguiu estimar o nú-
merodepessoasafetadaspe-
lo problema. ● A.P.L. eR.C.

34 milhões
de brasileiros usamoWindows
LiveMessenger (antigoMSN), o
que equivale a cerca de 84%do
total de internautas noPaís

30 milhões
são as contas ativas de correio
eletrônico doHotmail noBrasil

40 milhões
são os usuários de internet no
País
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