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Empresa leva maior multa do bloco por acusação de abusar do mercado e não respeitar lei de 
concorrência 
 
Maior fabricante de software diz que punição se refere a problemas já resolvidos e ainda pode 
apelar da sentença 
 
O maior fabricante de programas de computador do mundo foi punido ontem com a multa mais 
alta já aplicada pela União Européia a uma única empresa. A gigante americana Microsoft foi 
condenada a pagar € 899 milhões (R$ 2,2 bilhões) por não respeitar leis de concorrência e abusar 
de seu domínio do mercado. 
 
Com a decisão, as multas acumuladas pela Microsoft por práticas proibidas pela lei antimonopólio 
da UE, como negar-se a fornecer informações vitais de seus programas a fabricantes rivais e 
cobrar preços excessivos por royalties, totalizam € 1,68 bilhão. 
 
"A Microsoft é a primeira empresa nos 50 anos de política de concorrência da UE que a comissão 
tem que multar por não-cumprimento de sua decisão antimonopólio", disse a comissária européia 
de Concorrência, Neelie Kroes. "Espero que a decisão de hoje [ontem] encerre um capítulo 
sombrio no histórico da Miscrosoft, de não-cumprimento da decisão de março de 2004." 
 
A sentença a que a comissária se referiu foi emitida há quatro anos pela UE, acusando a Microsoft 
de não fornecer as informações necessárias para que as empresas concorrentes desenvolvessem 
programas compatíveis com os fabricados pela gigante americana. Foi aplicada então a primeira 
multa, de € 497 milhões. 
 
A Microsoft recorreu, mas perdeu no Tribunal de Justiça da UE. Em julho de 2006, diante do 
contínuo descumprimento, a corte de Bruxelas impôs a segunda multa, de 280 milhões. A 
empresa americana ainda pode apelar da decisão de ontem, mas ainda não decidiu se irá fazê-lo. 
 
Em comunicado, a Microsoft disse que a nova multa se refere a problemas já resolvidos, indicando 
que está adotando medidas para tornar seus produtos mais abertos. Um exemplo seria medida da 
semana passada, quando anunciou a abertura de boa parte dos códigos e protocolos do Windows, 
o sistema operacional de 95% dos computadores do mundo. 
 
A comissária européia, entretanto, reagiu com ceticismo às promessas, afirmando que o anúncio 
"não equivale necessariamente a uma mudança" na mentalidade da Microsoft. "Falar é barato. 
Ignorar as regras é caro", disse Kroes. 
 
Embora a comissária veja indícios de que a Microsoft finalmente esteja cumprindo com a decisão 
de 2004, a disputa entre a empresa e a UE não terminou. A comissão está examinando se o 
acoplamento do programa Internet Explorer ao Microsoft Windows representa uma exclusão 
injusta dos concorrentes do mercado. O órgão também investiga se a Microsoft omitiu informação 
essencial de rivais que queriam tornar seus produtos compatíveis com programas da empresa, 
como o Office. 
 
Segundo Kroes, a multa foi calculada pelo número de dias (488) nos quais a empresa manteve o 
descumprimento das decisões da comissão. A punição equivale a cerca de 10% do lucro anual da 
Microsoft, que em 2007 chegou a US$ 14,065 bilhões. 
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