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Quando a Microsoft lançou sua mais recente iniciativa contra a pirataria neste ano, não era 
algo voltado a qualquer país específico. O Windows Genuine Advantage (WGA), ferramenta 
criada para identificar os usuários de programas piratas e pressioná-los a comprar os 
verdadeiros, foi lançado mundialmente em várias regiões geográficas. 
 
A Microsoft, no entanto, teve problemas quando o lançamento chegou à China em outubro. 
Enquanto os usuários em outros países mantiveram-se silenciosos quando atingidos por um 
dos dispositivos mais extremos do WGA um mecanismo que escurece os computadores 
descobertos com o sistema operacional Windows pirata, na China, irromperam em uma onda 
de fúria. A reação dos chineses levou os funcionários da Microsoft no país a entrar em estado 
de controle de danos à marca. 
 
O índice de pirataria na China, de 82% segundo o grupo setorial Business Software Alliance, 
não está entre os piores do mundo. O tamanho do país, no entanto, significa que a pirataria 
provoca perdas imensamente maiores US$ 6,7 bilhões para todos os desenvolvedoras de 
softwares no ano passado do que em qualquer outro mercado, de acordo com a aliança de 
companhias do setor. 
 
Um exemplo dramático do alcance do problema é o fato de que vários milhões de chineses 
usam uma senha para a licença do produto da Microsoft válida para a University of 
Pennsylvania, que está disponível de graça na internet. Combater esses problemas vem 
mostrando-se uma questão bastante delicada em um país cada vez mais nacionalista e 
consciente de seu peso na economia mundial. 
 
Em outubro, o advogado Dong Zhengwei, que trabalha em Pequim, chamou a polícia para 
fazer algo contra a Microsoft pelo que chamou de um "ataque no estilo de hacker" aos 
consumidores. 
 
Os blogueiros locais também entraram em cena com observações veementes. "Se os 
ignorarmos por seis meses, eles voltarão implorando-nos para aceitá-lo [o produto] de graça", 
escreveu um blogueiro autodenominado "liangyouliang" no fim de semana. "Se eles não 
quiserem boas relações conosco e não nos derem um pouquinho pelas nossas roupas 
[exportadas], então as pessoas de seu país vão ficar peladas." 
 
Com plena consciência do estado de ânimo expressado em tais observações na rede mundial 
de computadores, o governo também criticou a Microsoft. "Violar os direitos dos consumidores 
apenas para proteger seus próprios direitos é inapropriado", alerta Liu Binjie, comissário da 
Agência Nacional de Direitos Autorais. No futuro, Binjie quer que a companhia discuta com o 
governo as medidas de combate à pirataria antes de serem lançadas. 
 
Assim como outras multinacionais em operação na China, a Microsoft não tem condições de 
ignorar a mensagem. Fontes a par do relacionamento entre a companhia e o governo disseram 
que a Microsoft precisa ter maior cuidado em sua estratégia sobre os direitos de propriedade 
intelectual na China. Dizem também que o próximo passo importante do plano, cancelar as 
senhas de licenciamento de programas usadas de forma ilegítima, como a da universidade da 
Pensilvânia, não será dado até que a atual crise na China seja solucionada. 
 
De forma paralela, à Microsoft está adotando outra posição sobre a ferramenta antipirataria e 
não exclui a possibilidade de que no futuro o WGA possa ser diferente. "Os engenheiros da 
Microsoft trabalham maneiras de melhorar a experiência do usuário", afirma Garth Fort, diretor 
de marketing da Microsoft na China. 
 
Embora seja improvável alguma mudança específica para a China do dispositivo que escurece 
o computador, o WGA poderia ter algumas adaptações mundiais, decorrentes dos protestos 
chineses. 
 



O motivo é simples: a China está se tornando um mercado de extrema importância. A receita 
da Microsoft no Brasil, Rússia, índia e China cresceu mais de 50% no ano fiscal encerrado em 
30 de junho, mais que o dobro do que a média mundial. Representantes da companhia 
destacam que mais de 20% dos estudantes de ciência da computação no mundo atualmente 
estão em universidades chinesas. 
 
Caso a fabricante de programas complique-se com a opinião pública da China, o que fica em 
risco não é apenas sua situação com os atuais consumidores do país, mas sua imagem com os 
engenheiros de softwares de amanhã. 
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