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A Microsoft, que tenta fazer acordo para
encerrar outros processos antitruste,
enfrenta novas revelações potencialmente
perigosas sobre sua conduta, num processo
de roubo de patente e monopólio num tribu-
nal federal em Baltimore, no Estado ameri-
cano de Maryland.

Em documentos protocolados no tribu-
nal, abertos segunda-feira, uma pequena
companhia de software do Vale do Silício
chamada Burst.com Inc. alega que a
Microsoft destruiu rotineiramente muitos
de seus e-mails internos durante os vários
processos privados e investigações do
governo que sofreu nos últimos anos,
embora tivesse ordens judiciais para pre-
servá-los.

A Burst.com, que teve entre seus primei-
ros investidores o grupo de rock irlandês
U2, abriu o processo em Baltimore dois
anos atrás. O processo acusa a Microsoft de
usar a tecnologia de mídia digital da Burst
no Windows, resolvendo um problema téc-
nico que estava retardando a aceitação de
vídeo pela internet. A Burst também alega
que a Microsoft tentou patentear a tecnolo-
gia depois de uma exposição técnica feita
pela Burst, e alterou o Windows de modo
que o produto da Burst não funcionasse. A
Microsoft nega as acusações.

Esses argumentos, encontrados em
meio a documentos revelados em procedi-
mentos pré-julgamento, sugerem que a
Microsoft continuou a usar algumas das
mesmas táticas agressivas descritas no
processo antitruste do governo americano
de 1998, que foi fechado num acordo com o
governo de George W. Bush em 2001. A
Microsoft tem movido-se agressivamente
desde então para fechar acordo em outros
processos, tendo pago US$ 3 bilhões em
processos de consumidores e para as con-
correntes Sun Microsystems Inc., Time
Warner Inc. e, na semana passada, US$ 536
milhões para a Novell Inc. Ela também
pagou US$ 600 milhões em multa para auto-

ridades européias.
“Como temos dito desde o início do pro-

cesso, as alegações da Burst não têm méri-
to e a tecnologia em questão é baseada no
próprio trabalho e inovação da Microsoft”,
disse ontem uma porta-voz, Stacy Drake.
Ela disse que a Burst “está usando a ques-
tão dos e-mails para obscurecer os verda-
deiros assuntos deste processo”.

A alegação de destruição de documentos
surgiu na seqüência de uma queixa da
Burst neste ano de que e-mails internos
necessários para o processo estavam ausen-
tes dos arquivos da Microsoft. A Microsoft
depois admitiu que faltavam mesmo alguns
e-mails, acusou um empreiteiro contratado
e acabou fornecendo mais documentos. O
juiz distrital federal Frederick Motz orde-
nou que Bill Gates, presidente do conselho
da Microsoft, e Jim Allchin, principal exe-
cutivo de software da empresa, sejam inter-
rogados sob juramento no processo.

Nos documentos revelados segunda-feira,
a Burst descreve o que ela diz ser uma polí-
tica da Microsoft não divulgada anterior-
mente de apagar a maioria dos e-mails.

Embora isso não seja ilegal, as empresas
são requisitadas a salvar e-mails e docu-
mentos importantes se enfrentam investiga-
ção federal ou processos privados. Nos docu-
mentos, a Burst alega que a Microsoft
tapeou advogados do Departamento de
Justiça em 2002 para esconder a prática de
destruição de e-mails e em várias instâncias
não guardou e-mails escritos por executivos
cruciais para os inquéritos federais e pro-
cessos particulares.

Um alto executivo da Microsoft exor-
tou programadores do Windows num e-
mail de janeiro de 2000: “Estou falando
sério – limpem a cada 30 dias”, poucas
semanas depois de um juiz federal ter
descoberto no processo anterior do
Departamento de Justiça que acusava a
Microsoft de ser um monopólio que havia
violado leis antitruste. Ampliando o argu-
mento, Allchin — que havia passado por
duras acareações no julgamento anterior,
com base em alguns de seus próprios e-
mails — enviou mais um e-mail para todo
o grupo Windows. “Isso não é uma coisa
que você decide. É política da compa-
nhia”, escreveu. “Não arquive seus (e-
mails). Não seja bobo. 30 dias.”

Advogados da Microsoft observam que
Allchin, depois de checar com os advogados
da Microsoft, enviou um segundo e-mail
logo após aquele citado pela Burst que repe-
tia a política de apagar e-mails a cada 30
dias, mas acrescentou que empregados
sujeitos a ordens judiciais não deveriam
destruir seus documentos.

Diretores da Microsoft dizem que eles
retiveram e apresentaram milhões de e-
mails e documentos em dúzias de proces-
sos antitruste nos últimos anos, e insisten-
temente rejeitaram qualquer acusação de
destruição sistemática de material visado
por corte judicial. Eles defendem a políti-
ca de remoção de e-mails, dizendo que ela
é legal e que qualquer companhia que não
tivesse uma política assim acabaria afoga-
da em papel e sem espaço de armazena-
gem de dados.

Processo contra Microsoft traz de novo
acusação de eliminação ilegal de e-mail
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Um salto na extração e no uso de carvão
mineral está ajudando a compensar parte
das pressões econômicas do aumento da
demanda por petróleo, o que representa
uma mudança com conseqüências de longo
prazo para a equação da oferta global de
energia e para o meio ambiente.

A tendência é especialmente notável nos
dois países que mais contribuem para a
nova demanda por energia no mundo:
China e Índia. Ambos têm enormes reser-
vas de carvão, mas não o suficiente em
petróleo e gás.

Em algumas medidas, o consumo mun-
dial de carvão tem aumentado mais rápido
do que o uso de qualquer outra fonte de
energia, inclusive petróleo, gás natural,
hidreletricidade e energia nuclear. Em 2003,
o consumo mundial de carvão aumentou
6,9%, enquanto o de petróleo subiu 2,1%,
segundo a petrolífera britânica BP PLC.

Este ano, a produção de carvão nos
Estados Unidos deve subir para um recorde
de mais de 1,2 bilhão de toneladas, um
aumento de 3,7% em relação a 2003. Na
China, a produção deve crescer 11,8%, para

1,9 bilhão de toneladas.
O carvão é usado principalmente para

gerar eletricidade e para produzir aço. Nos
EUA, metade das necessidades elétricas é
suprida por termelétricas a carvão. A maio-
ria dos países desenvolvidos tentou se afas-
tar do uso de carvão, por causa de preocu-
pações com poluição, mas esses esforços
são em muitos casos ofuscados pela escolha
do material para novas usinas de países em
desenvolvimento como a China.

O carvão continua a ser um combustível
de conveniência por vários motivos. É facil-
mente transportável em balsas ou trens. Em
muitos casos, usinas elétricas estão localiza-
das perto das minas, reduzindo seu custo de
operação. E o mundo ainda tem enormes
reservas inexploradas de carvão que podem
ser desenvolvidas a baixo custo, diferente-
mente do petróleo. Embora os preços do car-
vão tenham subido mais de 80% neste ano,
para mais de US$ 50 por tonelada, custa US$
3 para gerar 1 milhão de BTUs (unidades
térmicas britânicas) de energia a partir de
carvão, em comparação com mais de US$ 7
para gás natural e pouco mais de US$ 8 para
petróleo, segundo a Agência de Informação
de Energia do governo americano.

Por isso, as mineradoras de carvão estão
aumentando muito a produção, apesar da
cautela de muitas gigantes petrolíferas em
perfurar novos poços de petróleo. A Peabody
Energy Corp., maior produtora de carvão dos
EUA, planeja dobrar sua produção anual
para 400 milhões de toneladas até 2010. A
maior mineradora de carvão chinesa,
Shenhua Group, pretende dobrar sua produ-
ção para 200 milhões de toneladas no mesmo
período. A produção também está em forte
alta na Colômbia, Austrália e Indonésia.

Toda essa atividade está aumentando as
chances de o carvão ter um papel mais
importante do que muitos analistas previam
na combinação de fontes de energia do
mundo na próxima década.

“Vivemos num período de energia abun-
dante, e agora estamos entrando num perío-
do de oferta mais escassa”, diz Gerard
McCloskey, consultor do setor carvoeiro e
editor de uma newsletter setorial em
Londres. “O carvão vai preencher parte
dessa lacuna.”

A importância do carvão está aumentan-
do à medida que países em desenvolvimento
buscam opções menos caras de alimentar
suas economias em expansão. Ao ajudar paí-
ses como China e Índia a suprir suas neces-
sidades elétricas, o uso do carvão pode con-
ter parte das necessidades deles de petróleo
ou gás natural. Isso pode impedir que o
petróleo e o gás natural subam ainda mais.

Se a China “começasse a usar petróleo
para gerar energia elétrica, estaríamos
realmente em apuros” em termos de escas-
sez de oferta, diz Pietro Nivola, um espe-
cialista em energia do Brookings Institution
em Washington.

China e Índia fazem uso do carvão aumentar
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AHP obteve um aumen-
to de 27% nos lucros do

trimestre encerrado em 31
de outubro, para US$ 1,1
bilhão, graças ao corte de
despesas e um salto nas
vendas de impressoras,
computadores e serviços
de informática.

* * *

n O ouro fechou ontem no
valor mais alto da história
na Bolsa Mercantil de
Nova York, com o futuro
para entrega em dezembro
a US$ 440,50 a onça, alta
de 0,7%, impulsionado
principalmente pela queda
do dólar.

* * *

n O petróleo continuou sua
trajetória de queda, refor-
çada pela expectativa de
que a divulgação dos dados
sobre estoques de petróleo
nos EUA hoje mostre ofer-
ta suficiente. O barril
fechou cotado a US$ 46,11
na Bolsa Mercantil de
Nova York, queda de 1,6%.

* * *

n A associação da indústria
cinematográfica disse que
abriu seus primeiros pro-
cessos contra pessoas que
compartilham ilegalmente
arquivos de filmes pela
internet. O total de litígios
judiciais deve superar 200.

n A Noranda, mineradora
canadense, disse que o
período de exclusividade
das negociações de venda
da empresa para a chinesa
Minmetals acabou — rea-
brindo a porta para outros
interessados. A Vale do Rio
Doce anteriormente
demonstrou interesse em
adquirir a Noranda.

* * *

n A Casa Branca está
fazendo lobby para blo-
quear uma nova rodada de
financiamento do Fundo
Global de Combate à Aids,
Tuberculose e Malária da
ONU, alegando necessida-
de de melhorar a adminis-
tração do fundo, disseram
fontes a par do assunto.

* * *

n A Monsanto, empresa de
biotecnologia americana,
disse que comprou a produ-
tora americana de semen-
tes de milho Channel Bio
por US$ 120 milhões, dando
força a uma onda recente
de consolidação do setor. 

* * *

n Um grupo de firmas de
capital de risco estuda uma
oferta pela Auna, segunda
maior empresa de teleco-
municações da Espanha,
que avaliaria toda a empre-
sa em US$ 14,2 bilhões.

I NTERNAC IONAL

AAVIANCA, companhia
aérea colombiana,

disse que a maioria de
seus credores e um tribu-
nal de concordata dos EUA
aprovaram a transferência
do controle da empresa ao
grupo brasileiro Sinergy,
por US$ 64 milhões mais
assunção de US$ 300
milhões em dívidas.

* * *

n A Tame, companhia
aérea equatoriana, disse
que comprou três aviões
da Embraer e assinou
carta de intenção de com-
prar até mais quatro, sem
divulgar valores.

* * *

n O Macro Bansud, banco
argentino, disse que adqui-
riu uma participação de
mais de 50% no Banco
Privado por meio de um
aporte de US$ 5,1 milhões
sem dar mais detalhes.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Encana, petrolífera
canadense, confirmou que
pretende vender seus ativos
no Equador para se concen-
trar na América do Norte. 

* * *
n A Acindar, siderúrgica
argentina subsidiária da
Belgo-Mineira, disse que
fez acordo para comprar os
51% que não possui da
argentina Fortunato Bonelli
por US$ 30,5 milhões.

* * *
n A Câmara dos
Deputados aprovou a
venda da usina de cobre
estatal Ventanas da mine-
radora estatal Enami à
estatal Codelco por US$ 393
milhões. Como é entre
estatais, a transação tinha
de ser aprovada pelo
Congresso.
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Depois de anos estagnado, o carvão está 
ganhando importância na economia mundial. 
Fontes de geração térmica, em bilhões de 
toneladas de petróleo ou óleo equivalente.
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1 Inclui acordos de patente e colaboração

600 milhões

536 milhões

440 milhões

1,32 bilhão

1 bilhão

750 milhões

União Européia2

Novell

Sony/Intertrust 

Ações coletivas
de consumidores

Time Warner

Sun Microsystems1

Pagamentos da Microsoft em recentes casos 
de patente e defesa da concorrência

POR CARL BIALIK
THE WALL STREET JOURNAL

As empresas que publicam sites na
internet estão finalmente pondo
ordem em seus números. 

Tratando de uma preocupação que
pode ter afastado anunciantes e
comerciantes da internet, os websites
estão chegando a um acordo para
padronizar a divulgação dos números
de quantas vezes um anúncio é visto,
também chamados impressões, e,
pela primeira vez, concordando em
ter os números auditados.

A internet é um dos poucos lugares
em que os anunciantes dependem das
empresas que publicam os sites para
dizer-lhes quão amplamente seus
anúncios são distribuídos, sem confir-
mação de uma terceira parte.
“Anunciantes me disseram especifi-
camente que são muito cautelosos ao
comprar publicidade online por causa
disso”, diz Greg Stuart, presidente do
Interactive Advertising Bureau (IAB),
associação com sede em Nova York
que tem liderado os esforços de
padronização. O IAB deve anunciar

os novos métodos de padronização
ainda nesta semana.

A falta de padrões e auditoria nos
números tem prejudicado os esforços
dos executivos do setor para fazer a
internet ganhar terreno como meio de
publicidade, mesmo que TV, revistas e
jornais estejam cercados por contro-
vérsias e escândalos envolvendo as
técnicas de dimensionamento.
Estações de TV reportam seu público
em milhões de pessoas, inferindo o
número a partir de pequenas amostras
de relatórios diários; ninguém pode
dizer quem sai da sala durante os
intervalos comerciais. Na mídia
impressa, os editores não sabem quan-
tas pessoas viram um certo anúncio
em determinada página. E escândalos
sobre circulação engolfaram vários
grandes jornais americanos. 

As empresas de internet não preci-
sam depender de amostras. Elas
podem examinar seus registros e ver
quantas vezes um anúncio foi exposto
aos leitores. Com os novos padrões,
vão usar métodos consistentes para
contar esses leitores. 

Uma das mudanças é que os sites
vão contar só os anúncios que real-
mente aparecem nos computadores
dos usuários, não incluindo assim as
pessoas que clicam e saem para outro
site ou batem no botão de voltar antes
de o anúncio aparecer totalmente na

tela. Diferenças em métodos de con-
tagem podem criar discrepâncias de
5% a 10%, um motivo de discussão
entre anunciantes e sites a respeito
de quanto é devido.

“Não podemos garantir que o usuá-
rio realmente vê o anúncio, mas pode-
mos garantir que o anúncio foi recebi-
do e estava sendo descarregado no
navegador do usuário”, diz George

Ivie, diretor-executivo do Media Rating
Council, um grupo sem fins lucrativos
de auditoria de mídia que ajudou a
desenvolver os padrões. “Se todo
mundo aceitar esse método, vamos for-
talecer muito a precisão e consistência
da contagem de forma geral.”

Os novos padrões e auditorias são
voluntários. Eles foram formulados
de maneira cooperativa por alguns
anunciantes globais, editores e
empresas de tecnologia de internet. 

Depois de uma queda forte, a
publicidade online registrou uma boa
recuperação nos últimos dois anos. O
IAB informou ontem que a receita da
indústria americana chegou no tercei-
ro trimestre ao recorde de US$ 2,43
bilhões, 35% superior à do mesmo
período no ano passado e 2,4% acima
do trimestre anterior. A receita do
ano todo deve superar significativa-
mente o pico do período da bolha, de
US$ 8 bilhões, registrado em 2000. 

Mas a fatia da internet no total de
gastos publicitários permanece em
apenas 3%. As empresas da Web que-
rem mais.

Começa a surgir padrão para medir eficácia de anúncios na Web

Sites têm a vantagem
de saber exatamente
quantas vezes uma
página foi exposta.
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