
Microsoft escapa de ação coletiva em caso antitruste  
 
Um juiz federal americano livrou a Microsoft da ameaça de uma ação coletiva em nome de 
consumidores que compraram softwares diretamente da empresa. A decisão é uma derrota para 
usuários que alegam que a gigante havia usado seu monopólio para inflar os preços de sistemas 
operacionais e programas como o pacote de escritório Office.  
 
O juiz Frederick Motz negou-se a consolidar em um único caso mais de 60 ações iniciadas depois 
que um outro juiz decidiu em 2000 que a Microsoft tinha empregado práticas ilegais para proteger 
seu monopólio. A Microsoft fez um acordo para encerrar as ações do governo e agora enfrenta 
processos civis por bilhões de dólares em danos movidos por consumidores e rivais como Sun 
Microsystems e Netscape.  
 
"As questões de responsabilidade e danos apresentadas pelas alegações nascidas de diferentes 
mercados não são as mesmas", argumentou o juiz Motz. Para facilitar o andamento de casos 
similares, os juízes com freqüência permitem que pessoas busquem compensações em nome de 
outras, que alegam ter sofrido o mesmo tipo de prejuízo.  
 
Os consumidores ainda podem mover ações individuais contra a Microsoft. A decisão, no entanto, 
é um revés para advogados que usam a perspectiva de uma indenização bilionária para financiar 
os altos custos do processo.  
 
O juiz Motz também rejeitou um pedido para inclusão de empresas que compraram licenças do 
Windows e do Office em grandes quantidades - da Microsoft ou de revendedores - como parte do 
grupo de consumidores.  
 
O juiz permitiu apenas uma ação coletiva em nome de um pequeno grupo de consumidores que 
compraram 26 mil cópias do Windows e 20 mil cópias do Office através de um site. As vendas do 
site resultaram em receitas de US$ 10 milhões e Motz comentou que a taxa abusiva seria apenas 
uma "pequena fração" desse total.  
 
Os casos avaliados envolvem usuários domésticos e empresas que compraram softwares 
diretamente da Microsoft e não de fabricantes de computadores, varejistas ou revendedores.  
 
O juiz Frederick Motz já negou mais de 50 ações movidas por consumidores que não compraram 
softwares diretamente da Microsoft. A maioria dos estados americanos não permite pedidos de 
indenização de consumidores que não compraram produtos diretamente de uma companhia que 
violou leis antitruste.  
 
A Califórnia é um dos poucos estados em que compradores indiretos de um produto podem buscar 
indenização. Um julgamento envolvendo alegações de 13 milhões de consumidores do estado de 
que a Microsoft cobrou US$ 2 bilhões indevidamente por softwares deve começar em fevereiro de 
2004 na corte estadual de São Francisco.  
 
Motz e o juiz do caso de São Franciso decidiram que os advogados dos consumidores poderão 
utilizar como evidências fatos apresentados no caso antitruste do governo americano relativo aos 
esforços da Microsoft para prejudicar a concorrência.  
 
Os consumidores terão de provar que as práticas ilegais de negócios da Microsoft resultaram em 
preços mais altos - uma alegação que é negada pela Microsoft e que nunca foi comprovada 
durante o caso antitruste do governo americano.  
 
A decisão de ontem tomada pelo juiz Frederick Motz não tem conseqüências para os casos 
movidos pela Sun Microsystems e pela AOL Time Warner em nome da sua unidade Netscape. 
(Bloomberg)  



 
Empresa quer negócios com telefonia móvel  
 
A Microsoft não pretende expandir seu domínio no mercado de softwares ao setor de telefonia 
móvel. A garantia foi dada ontem pelo presidente da empresa na Alemanha, Jurgen Gallman, que 
diz acreditar na preservação da competição e da individualidade no mercado.  
 
A Microsoft tem tentado convencer operadoras de telecomunicações a utilizar seus softwares para 
celulares, competindo com empresas como a Nokia, à medida que tenta garantir oportunidades 
fora do mercado de computadores pessoais e programas de escritório.  
 
 
"Não é nosso objetivo arruinar a competição. Haverá alternativas no futuro. Não haverá apenas 
um ditador de rumos no mercado. Estamos interessados nesse mercado", disse Gallman.  
Jurgen Gallman ressaltou, no entanto, que é muito importante que sistemas rivais possam 
comunicar-se entre si e que aplicativos possam ser usados em diferentes sistemas.  
 
O mercado de softwares para celulares é dominado pela Symbian, que tem como acionistas as 
cinco maiores fabricantes de aparelhos do mundo, Nokia, Motorola, SonyEricsson, Siemens e 
Samsung.  
 
A Samsung é a única das cinco maiores que já apresentou um protótipo de telefone equipado com 
sistema da Microsoft. Mas a gigante do software conseguiu atrair algumas operadoras de grande 
porte, como a Orange e a T-Mobile (controlada pela Deutsche Telekom), que utilizam seus 
sistemas em smartphones e celulares sem marca.  
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