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A Microsoft está oferecendo a
governos e instituições educa-
cionais software a preços com
descontos especiais ou mesmo
gratuitamente, o que pode cons-
tituir desrespeito à legislação
antitruste européia.

A gigante do setor de software
já está sendo investigada pela
Comissão Européia (CE) por ale-
gações de abuso de sua posição
monopolista no setor de softwa-
re de sistemas operacionais. A
companhia já enfrentou investi-
gações semelhantes nos EUA.

O esquema ora em prática, e
usado em nível mundial, tem por
objetivo assegurar que a Micro-
soft, cujo sistema operacional
Windows controla mais de 90%

do mercado de sistemas opera-
cionais para PCs, não perca mer-
cado para o sistema operacional
Linux, que é gratuito. Entretanto,
a legislação européia proíbe em-
presas monopolistas de se vale-
rem de descontos que discrimi-
nem clientes e excluam concor-
rentes. Para alguns analistas eu-
ropeus, a iniciativa da Microsoft
se encaixa nesse caso.

A CE nunca comenta sobre
seus planos de iniciar investiga-
ções futuras. Mas considera-se
improvável que a Comissão reaja
imediatamente, neste caso, en-
quanto está investigando as
pressões da Microsoft no merca-
do de sistemas operacionais.

A Microsoft também está ope-
rando outro esquema de descon-
tos, num total de US$ 140 mi-
lhões no ano financeiro que se
encerra em junho próximo, e que
visa ofertar serviços a usuários
empresariais de seus servidores.

Ontem, a Microsoft manteve

sua versão de que os esquemas
de descontos são legais. Jim Des-
ler, um porta-voz da companhia,
declarou: "Nós aprovamos esses
esquemas depois de passarmos
um pente fino, para nos certifi-
carmos de que não desrespei-
tam leis e regulamentos, e acre-
ditamos que estamos cumprin-
do a legislação."

O esquema, que beneficia or-
ganizações governamentais e de
ensino, tem por objetivo colocar
a tecnologia à disposição de paí-
ses que, de outra forma, pode-
riam não ter condições de arcar
com seu custo, explicou Desler.

A CE está analisando se a Mi-
crosoft alavancou sua posição
predominante no mercado de
sistemas operacionais para PCs
de modo a obter para si uma
vantagem desleal no mercado
de servidores. De qualquer for-
ma, as táticas agressivas da Mi-
crosoft evidenciam sua preocu-
pação com o avanço conseguido

pelo Linux, especialmente em
software para servidores.

As táticas também levantam
perguntas sobre se a cultura da
Microsoft teria mudado. Em
março de 2002, Steve Ballmer,
executivo-chefe da companhia,
disse ao "Financial Times": "Nós
queremos ser um líder no setor,
e queremos ser uma liderança
responsável."

Quatro meses depois, de acor-
do com mensagens de e-mail di-
vulgadas nesta semana, Orlando
Ayala, então gerente de vendas
mundiais da companhia, disse a
executivos da Microsoft que se
uma venda a um governo ou ins-
tituição de ensino parecesse fa-
dada ao fracasso, eles deveriam
conceder descontos para salvar
a venda.

"Não perca, sob nenhuma cir-
cunstância, uma concorrência
com o Linux", escreveu ele. Esse e-
mail foi enviado com cópia para
o chefe Ballmer.


