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A Microsoft Corp., que rara-
mente é o agressor em processos
legais, adotou uma nova aborda-
gem no que se refere a suas
patentes. Alguns fãs do Linux e
outros softwares de código aber-
to estão começando a temer que
podem terminar sendo alvos.

A Microsoft hoje tem 4.500
patentes que cobrem desde
como um computador armazena
arquivos até um método de exi-
bição do texto numa tela. Não
está claro quantas dessas paten-
tes cobrem técnicas já em uso
por outras empresas, mas em
dezembro a Microsoft anunciou
uma nova política de começar a
licenciar suas patentes, alegan-
do que há pedidos para isso por
parte de consumidores, autori-
dades e outros.

A gigante americana diz que
tem mais de 100 discussões de
licenciamento de patentes em
andamento. Ela está oferecendo
licenças sob pagamento de royal-
ties tanto para parceiros quanto
para concorrentes — inclusive
vendedores de produtos de códi-
go aberto que emergiram como a
maior ameaça à companhia.

“Já dissemos que estamos
preparados para licenciar nossos
direitos de patentes para todos
os cantos”, diz Brad Smith, dire-
tor jurídico da Microsoft. “Isso,
por definição, inclui produtos de
código aberto.”

Mas alguns defensores dos
softwares de código aberto vêem
uma ameaça implícita nessas
cartadas. Eles acreditam que a
Microsoft pode pressionar por
royalties de quem faz e mesmo
usa programas de código aberto,
incluindo o Linux, e eles temem
que a Microsoft possa recorrer a
processos de violação de paten-
tes contra quem não aceitar
acordos de licenciamento.

“A Microsoft ainda não come-
çou a processar ninguém, mas
não achamos que isso esteja
longe”, diz Daniel Ravicher,
diretor executivo de um grupo
sem fins lucrativos chamado
Fundação da Patente Pública.
“Se não, as pessoas saberão que
eles só estão blefando.” Em
abril, o grupo pediu à Agência de
Patentes e Marcas Registradas
dos Estados Unidos que revogas-
se a patente da Microsoft para
sistemas de arquivos que acredi-
ta possa ser usada contra pro-
gramas de código aberto.

Larry Rosen, diretor jurídico
do grupo sem fins lucrativos
Iniciativa de Código Aberto, que
certifica software de código aber-
to, diz que um funcionário de alto
escalão da Microsoft, cujo nome
não quer revelar, disse-lhe priva-
damente há cerca de um ano que
“não seria insensato a Microsoft
usar sua propriedade intelectual
contra o Linux e outros softwares
de código aberto”.

Marshall Phelps, ex-diretor
da unidade de propriedade inte-

lectual da International
Business Machines Corp.,
entrou para a Microsoft há um
ano para iniciar uma operação
semelhante. Enquanto ele esta-
va na IBM, a companhia teve
nítido aumento na receita com
licenciamento de patentes.

Duas pessoas que recente-
mente estiveram num encontro
da Microsoft para investidores
de capital de risco no Vale do
Silício, cujo anfitrião era o dire-
tor-presidente da Microsoft,
Steve Ballmer, dizem que
Phelps queixou-se, privativa-
mente, que alguns programas
de código aberto violam paten-
tes da Microsoft.

Phelps preferiu não comen-
tar. Mas um porta-voz da
Microsoft salienta que a política
da companhia é licenciar tecno-

logia, e não litigar, observando
que Phelps nunca iniciou um
processo em seu posto na IBM.
O porta-voz diz que os relatos do
que executivos da Microsoft dis-
seram não são precisos.

“Respondemos a indagações
sobre nossa carteira (de paten-
tes) e normalmente temos dis-
cussões privadas de colabora-
ção com empresas sobre o uso
de nossa tecnologia”, diz Smith,
o diretor jurídico. “Em coerên-
cia com práticas de todo o setor,
nós não acreditamos que seja
construtivo identificar produtos
específicos e começar a rotulá-
los como infratores ou não-
infratores.”

Mas as patentes já têm um
papel na batalha de marketing
da Microsoft com o Linux, que
vem tirando vendas do Windows.
A Microsoft começou no ano pas-
sado a oferecer-se para pagar os
custos legais de clientes caso
sejam processados por outras
companhias por infração de
patentes envolvendo produtos da
Microsoft. Ao fazê-lo, é observa-
do que produtos de código aberto
não oferecem a mesma proteção.

“No caso do Linux, você não
tem seguro contra perdas”,
disse ao Wall Street Journal o
presidente do conselho da
Microsoft, Bill Gates.

Fãs do Linux temem tática
da Microsoft para patentes

Maior proteção
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Fonte: Escritório de Marcas e Patentes dos EUA,
Intel Corp.

A Microsoft e outras empresas estão 
cada vez mais usando patentes para 
proteger inovações em software. Abaixo,
patentes de software emitidas 
anualmente nos EUA 
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A AMR Corp., a holding que
controla a American Airlines,
perdeu mais de US$ 6,6 bilhões
desde que a aviação civil ameri-
cana mergulhou, em 2001, em
sua pior crise. Há um ano, a
companhia aérea ficou a milí-
metros da concordata, sofrendo
com a concorrência de empre-
sas barateiras e enfrentando
um sindicato que resistia a cor-
tes de salários. O confronto tra-
balhista custou o emprego do
diretor-presidente da AMR e
prenunciou um futuro difícil.

Mas a American, a maior
companhia aérea do mundo,
está se reerguendo. Espera-se
que a empresa apresente lucros
neste trimestre e Wall Street
acredita que a American prova-
velmente será a única compa-
nhia aérea que não está no
grupo das barateiras a conse-
guir esse feito.

A American chegou a esse
ponto ao confrontar problemas
causados por excesso de capaci-
dade e guerra de preços. Em vez
de apenas cortar custos de mão-
de-obra, a American rejeitou a
antiga crença no setor de que

para ganhar dinheiro é preciso
atrair os gastadores viajantes de
negócios. Por décadas, a empre-
sa manteve uma estrutura cara
e complexa, elaborada para cap-
turar esse negócio. Mas agora
esse mercado mal existe. Para
sobreviver, a American está
mudando a maneira de operar.

“Hoje, os consumidores não
estão dispostos a arcar com o
custo da ineficiência”, diz
Gerard Arpey, o diretor-presi-
dente da AMR, de 45 anos.

Sua receita parece simples,
mas é uma mudança enorme
num setor que, até recentemen-
te, valorizava tamanho acima
de tudo. A American agora
espalha seus vôos em vez de
agrupá-los uns próximos dos
outros em aeroportos centrais.
Clientes que dão valor a cone-
xões rápidas têm agora de espe-
rar mais. Mas agrupar vôos exi-
gia mais pessoal para operar
terminais e aviões simultanea-
mente. Agora, a American
poupa milhões ao fazer o
mesmo número de vôos com
menos funcionários e aviões.

Os cobertores da primeira
classe agora são importados da
China e não da Itália. As lâmpa-

das sobre os assentos são troca-
das com menos freqüência. Em
conseqüência, a American cor-
tou US$ 2,2 bilhões em despesas
anuais, além do US$ 1,8 bilhão
em cortes aceitos por seus sindi-
catos de trabalhadores.

Arpey, que assumiu a AMR

em abril de 2003, começou ime-
diatamente a desfazer parte do
trabalho de seu antecessor,
Donald Carty. Entre outras
medidas, Carty retirou assentos
da classe econômica para
aumentar o espaço para as per-
nas e atrair viajantes de negó-
cios. Arpey recolocou assentos
nos Boeings 757 e Airbus A300 da
American e usou esses aviões
apenas em rotas de viajantes de
turismo, de tarifas mais baratas. 

A American costumava ser
uma das companhias aéreas de
mais alto custo entre as mais
antigas dos EUA. Agora ela é a
de mais baixos custos do grupo.

Há riscos de longo prazo asso-
ciados a uma estratégia dessas.
Cortes de custos severos podem
diminuir a distinção entre as
companhias aéreas barateiras e
as tradicionais, que não têm
como equiparar a estrutura de
custo das rivais. A pontualidade
e o manuseio de bagagens da
American já sofreram. Uma
queixa freqüente é que a empre-
sa está descuidando demais de
seu serviço de comida.

A recuperação da American
também está ameaçada pelos
altos preços do combustível,

que devem acrescentar até US$
700 milhões aos custos da com-
panhia neste ano.

Até a ascensão de empresas
barateiras como a Southwest
Airlines, a JetBlue Airlines e a
AirTran Holdings Inc., as com-
panhias aéreas achavam que
precisavam ser grandes para
ter sucesso. A companhia com
mais vôos atraía clientes que
valorizavam flexibilidade e por
isso pagavam mais, e também
conseguia o domínio de impor-
tantes aeroportos que serviam
de centro regional.

Hoje, pouco disso importa,
graças a novas dinâmicas com-
petitivas. As companhias de
baixo custo pagam salários e
benefícios menores aos empre-
gados e oferecem tarifas bara-
tas porque não prestam alguns
serviços, como lugares marca-
dos ou refeições. Em conseqüên-
cia, as passagens de ida e volta
de US$ 2.000 pagas por executi-
vos viajando a negócios — das
quais a American dependia —
praticamente desapareceram.
Uma passagem executiva da
American entre Los Angeles e
Nova York, que já custou US$
2.500, sai agora por até US$ 622.

A American reconhece que
não pode reduzir os custos ao
nível das companhias baratei-
ras. Em vez disso, está apostan-
do que os viajantes de negócios,
que ainda pagam mais do que os
de turismo, vão manter sua leal-
dade em troca de serviço inter-
nacional, assentos de primeira
classe, salas vips em aeroportos
e programas de milhagem.

Depois de três anos de desa-
quecimento do setor, alimenta-
do por recessão, terrorismo,
maior concorrência e altos pre-
ços do petróleo, a maior parte
das companhias mais antigas
dos EUA ainda busca soluções.
A United Airlines, da UAL
Corp., está em concordata há 17
meses, à espera de garantias de
empréstimos do governo. A
Delta Air Lines recentemente
alertou para uma possível con-
cordata. A Northwest Airlines e
a Continental Airlines estão
enfronhadas em negociações
críticas com os sindicatos. E a
US Airways Group advertiu em
maio que pode pedir concordata
pela segunda vez. No total, a
aviação civil americana acumu-
lou prejuízos de US$ 22 bilhões
desde 2001.

American Airlines adere à fórmula das rivais barateiras
Para se reerguer, companhia abandona antiga estrutura voltada a atrair viajantes de negócios e concentra-se em cortar custos

Nova altitude

Nota: Um assento milha é um assento 
por 1 milha voada.
Fonte: relatórios das empresas

A American Airlines costumava estar entre 
as de mais altos custos do setor. Agora, a 
American tem os mais baixos custos entre 
empresas aéreas tradicionais.
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Fonte: O Estado de São Paulo /The Wall Street Journal Americas - 7/6/2004




