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Para uma empresa temida por sua abordagem darwinista com respeito à concorrência, a Microsoft 
desenvolveu um talento admirável de transformar inimigos em amigos. Na segunda-feira, o 
conglomerado de software dos EUA revelou ter trazido mais dois de seus antigos adversários para 
o seu lado: a Novell, fabricante de software rival, e a Associação dos Setores de Computadores e 
de Comunicação (CCIA). 
 
A iniciativa acontece na esteira do armistício obtido com a Time Warner, a Sun Microsystems e faz 
as demais oponentes da Microsoft na indústria de software se sentirem isoladas. Em nenhum 
outro lugar esse sentimento será percebido de forma mais aguda do que em Bruxelas, onde a 
Comissão Européia, órgão regulador da concorrência da União Européia (UE) esteve se 
amparando no apoio do setor para dar seqüência às suas denúncias contra a Microsoft. 
 
Agora, porém, quatro das cinco grandes aliadas deserdaram Bruxelas, deixando a RealNetworks 
na condição de última participante de peso do mercado a apoiar a luta antitruste da comissão 
contra a Microsoft. 
 
A batalha culminou em março deste ano, quando Bruxelas considerou a Microsoft culpada de 
violar a legislação de proteção à concorrência da UE, multando-a em uma soma recorde de 497 
milhões de euros (US$ 642 milhões). A comissão determinou que a empresa compartilhasse mais 
informação com suas rivais para permitir que seus servidores aprimorassem a sua capacidade 
interativa com computadores que rodam com o Windows. A Microsoft também foi obrigada a 
oferecer uma versão do Windows sem o seu software MediaPlayer. 
 
A Novell e a CCIA forneceram à comissão informações do mercado, informações técnicas e seu 
conhecimento no processo que culminou com a decisão de março. Eles também desembolsaram 
grandes quantias para defender a decisão da comissão contra uma moção de impugnação jurídica 
que continua pendente. Esse pedido de impugnação procura suspender as sanções da comissão 
até que o principal recurso do grupo seja julgado em quatro a cinco anos. Espera -se uma decisão 
deste caso para o fim deste mês. 
 
Agora, dois dos mais vigorosos apoiadores da Comissão Européia neste caso se retirarão 
oficialmente dos processos. A Novell e a CCIA também se retirarão do caso separado relacionado 
com o recurso da Microsoft. 
 
A gigante trouxe para o seu lado dois ex-rivais   
 
A Novell chegou a termos em sua disputa com a Microsoft sem exigir que sua rival compartilhe a 
informação que a comissão argumenta ser necessária para garantir a capacidade interativa. 
Embora a Novell tenha declarado na segunda-feira ainda acreditar que a comissão tenha tomado 
uma "boa decisão", sua retirada parece enfraquecer substancialmente o caso de Bruxelas. 
 
Brad Smith, consultor jurídico da Microsoft, alegou que os acordos extrajudiciais fortaleceram a 
posição da empresa no tribunal. "Isso sublinha que no aspecto interativo do caso, a comissão 
ficou sem um suporte adicional no qual se apoiar". Smith acrescentou que a Microsoft agora já 
chegou a um acordo com "quase todos" os seus rivais. Sob tais circunstâncias, segundo ele, "seria 
de se questionar se faz sentido para comissão persistir com o caso". 
 
De longe a maior conseqüência do acordo de segunda-feira poderá, porém, ser a decisão da CCIA 
de retirar uma queixa separada que apresentou perante a comissão sobre o software Windows XP 
da Microsoft. Acredita-se que os representantes do órgão antitruste de Bruxelas estariam 
aguardando o resultado dos trâmites legais atuais em torno da decisão de março antes de 
decidirem se tocarão o caso. O alcance da queixa da CCIA é muito mais abrangente do que as 



questões investigadas pela Comissão Européia até agora, e muitos acreditaram que uma decisão 
negativa no caso teria prejudicado a Microsoft muito mais do que a decisão de março. 
 
A retirada da CCIA não impede que a comissão analise a queixa, porém vários advogados 
envolvidos no caso argumentaram na segunda-feira que seria difícil para Bruxelas dar seqüência 
ao processo sem o apoio do queixoso original. 
 
Mirando adiante, a Comissão provavelmente poderia continuar dependendo do apoio de algumas 
empresas e associações. A longa luta de Bruxelas contra a Microsoft, porém, está se tornando um 
caso cada vez mais isolado. 
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