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Um pouco antes do Natal
passado, negociações secretas
com o objetivo de encerrar uma
das mais ásperas guerras no
mundo empresarial afundaram.

Apesar de oito meses de tra-
balho, Steve Ballmer, diretor-
presidente da Microsoft Corp., e
Scott McNealy, diretor-presiden-
te da Sun Microsystems Inc.,
concordaram em encerrar as
negociações telefônicas secretas
que mantinham toda sexta-feira
desde meados de 2003. Os dois,
seus advogados e estrategistas
se viam numa encruzilhada, sem
saber como encerrar uma dispu-
ta que havia moldado a indústria
da computação por 15 anos. O
esforço — apelidado de “ama-
nhecer”, para simbolizar uma
nova era de boa vontade entre as
empresas — parecia morto. 

Que um acordo de US$ 2
bilhões tenha finalmente sido
fechado na semana passada
mostra como mudanças radicais
no mundo da informática estão
forçando as duas empresas, que
ascenderam à liderança nos
anos 90, a acordar para uma
nova realidade: os clientes já
não têm mais paciência para as
amargas rivalidades comuns
nos primeiros anos do setor.

Por décadas, fornecedores de
tecnologia colocaram no merca-
do gerações de novos produtos
incompatíveis entre si, seguros
de que as empresas continua-
riam a assumir a dor de cabeça
e os gastos de fazer esses pro-
dutos trabalhar em conjunto. A
Sun e a Microsoft eram os
exemplos mais claros, promo-
vendo softwares rivais com uma
veemência que gerava constan-

te confrontos e guerras judi-
ciais. Num setor menos madu-
ro, as empresas aceitariam
essas táticas agressivas como o
preço pago por novos produtos
totalmente revolucionários.

Mas as pressões econômicas
dos últimos anos fizeram as
empresas cortar gastos, acir-
rando a concorrência entre for-
necedores e dando a empresas
compradoras poder para exigir
que fornecedores em guerra
fabricassem produtos compatí-
veis uns com os outros. “O clien-
te está no comando”, simplifica
McNealy ao explicar sua rea-
proximação da Microsoft.

Essa percepção, um truísmo
em setores mais maduros, aca-
bou sendo a força mais poderosa
para convencer as duas empre-
sas a declarar paz. Como parte
do acordo, a Sun aceitou desistir
de um processo que moveu con-
tra a Microsoft em 2002, acusan-
do-a de usar táticas desleais na
concorrência com uma tecnolo-
gia desenvolvida pela Sun conhe-
cida como Java. A Sun disse que
o pacto também satisfaz seus
objetivos num longo processo
antitruste contra a Microsoft,
iniciado por causa da frustração
da Sun em tentar fazer seus
computadores trabalhar com
microcomputadores com o siste-
ma operacional Windows.

O acordo é uma enorme capi-
tulação para o agressivo líder da
Sun, que por anos atacou a
Microsoft com palavras e proces-
sos. Mas pode ser que a
Microsoft já não seja mais o
maior problema de McNealy. A
International Business Machines
Corp. vem efetivamente explo-
rando a insatisfação de clientes
com tecnologias complexas, con-

vocando exércitos de consultores
para fazer com que hardwares e
softwares diferentes operem
mais como um único sistema. 

O sistema operacional Linux
também ajudou a prejudicar os
negócios da Sun. O software, que
pode ser baixado gratuitamente
da internet ou obtido com com-
putadores IBM e de outras mar-
cas, tornou mais fácil para con-
sumidores usar máquinas que
são mais baratas e mais simples
que as da Sun. Na sexta-feira, a
Sun informou que planeja demi-
tir 3.300 empregados, e divulgou
um prejuízo trimestral maior
que o esperado em Wall Street.

A Microsoft tem sido pelo
menos tanto quanto ameaçada
pelo Linux e pela IBM. A empre-
sa também tem outro grande pro-
blema, 14 anos de investigações e
processos antitruste. Ela quer
encerrar o mais rápido possível
esses processos — que ferem sua
imagem perante o consumidor —
para poder compartilhar mais
dos US$ 53 bilhões que tem em
caixa com investidores.

O surpreendente pacto de
paz, fechado após Ballmer ter
fracassado em suas negociações
em Bruxelas para evitar uma
decisão contra a Microsoft no
processo antitruste movido pela
União Européia, lida com mui-
tos desses desafios. A Microsoft
concordou em pagar US$ 700
milhões para resolver questões
antitruste, mais US$ 900 milhões
para resolver questões ligadas a
patentes. Além disso, a
Microsoft está fazendo um paga-
mento adiantado de US$ 350
milhões como parte de um novo
acordo pelo qual as duas empre-
sas pagarão royalties para usar
tecnologia uma da outra.

Mais importante que tudo, o
acordo de dez anos cria uma
estrutura para que as duas
empresas comecem a trabalhar
juntas. Ele começa com um
intercâmbio de informações que
ajudará servidores de médio
porte da Sun a trocar dados de
forma mais eficiente com micro-
computadores que operam com
o Windows da Microsoft As
empresas também prometeram
encontrar outras formas de
reduzir diferenças tecnológicas
entre seus produtos e negociar
um sistema mais amplo de licen-
ciamento cruzado de patentes. 

Se o relacionamento avançar,
pode ser mais fácil para a Sun
atrair e reter clientes que pode-
riam usar suas máquinas em
combinação com PCs e servido-
res Windows. A Microsoft, com o
passar do tempo, poderia obter
mais liberdade para copiar ino-
vações da Sun nos computadores
maiores, área na qual o Windows
hoje tem papel pequeno.

Mas o acordo não serve de
muita ajuda à Sun na concor-
rência com empresas como a
Dell Inc., que construiu seus
negócios com base em PCs e
servidores de baixa margem de
lucro, nem ajuda a Sun a voltar
à lucratividade. Na sexta-feira,
a empresa disse que espera ter
um prejuízo de US$ 750 milhões
a US$ 810 milhões no trimestre
encerrado em 28 de março.

O acordo com a Microsoft dei-
xou de fora pelo menos uma
questão difícil entre as empre-
sas: um plano para reconciliar
suas tecnologias incompatíveis
para desenvolvimento de softwa-
re baseado na Web. Essa questão
era uma das barreiras que leva-
ram as duas empresas a desistir
das negociações em dezembro.

“Estou surpreso que o acordo
tenha sido fechado”, diz Bill Joy,
programador e co-fundador da
Sun que foi informado sobre as
negociações secretas antes de
deixar a empresa em setembro.

A Sun, que tem sede em
Santa Clara, Califórnia, desafiou
por anos as previsões de que
rivais maiores estavam prestes a
massacrá-la. Começando com
estações de trabalho e depois
desenvolvendo-se em servidores,
ela navegou na crista da onda da
internet no fim dos anos 90, ven-
dendo milhares de máquinas
para grandes empresas das
áreas de finanças, telecomunica-
ções e internet.

Mas depois do estouro da
bolha de internet, as empresas
encolheram seus orçamentos de
tecnologia e se afastaram da
tecnologia de processadores
desenvolvida pela Sun.

Acordo entre Microsoft e Sun mostra que o cliente manda
Pressões do mercado forçam velhas rivais
a fazer seus produtos funcionar juntos

Fim da rivalidade? Momentos importantes da batalha entre a Microsoft e a Sun Microsystems:
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nMaio de 1995: A Sun lança o Java,
tecnologia que ajuda a liberar
programas da necessidade de estar
associado a um sistema operacional.
A Netscape Communications Corp.

adota o Java em seu navegador de internet.

n Dezembro de 1995: A Microsoft fecha acordo para
licenciar o Java da Sun.

n Outubro de 1997: A Sun processa a Microsoft,
acusando-a de violar um contrato ao distribuir uma
versão do Java casada com o Windows.

nMaio de 1998: O Departamento de Justiça e 20
Estados movem processo antitruste contra a Microsoft,
citando medidas da Microsoft contra Netscape e Sun.

n Dezembro de 1998: Autoridades antitruste da UE
passam a investigar alegação da Sun de que a
Microsoft segurou informações de que rivais
precisavam para que seu software de servidores
funcionasse com os da Microsoft.

n Abril de 2000: A Microsoft
é considerada culpada no
processo antitruste pelo
juiz americanoThomas
Penfield Jackson.

n Janeiro de 2001: Microsoft
e Sun fecham acordo
encerrando processo de
1997, com a Microsoft
pagando US$ 20 milhões.

n Junho de 2001: Tribunal de recursos mantém
algumas acusações antitruste, mas rejeita decisão
de dividir a Microsoft.

n Outubro de 2001: Departamento de Justiça dos
EUA chega a um acordo temporário com a Microsoft.

n Março de 2002: Sun processa a Microsoft com base
em questões antitruste levantadas no processo do
governo.

n Março de 2003: A União Européia multa a Microsoft
em US$ 613 milhões, exigindo que a empresa
divulgue códigos de programação a fabricantes de
software de servidores rivais e ofereça o Windows
sem um programa de execução de mídia digital.

t Abril de 2004: Sun e Microsoft fecham acordo
encerrando processo e concordam em parceria
técnica.Abaixo, o presidente da Sun Microsystems,
Scott McNealy (esq.), e o diretor-presidente da
Microsoft, Steve Ballmer, discutem o novo acordo em
São Francisco.
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