
Microsoft fecha acordo de US$ 750 milhões com AOL  
 
 
A Microsoft e a AOL Time Warner chegaram a um acordo no qual a empresa de 
software pagará à gigante de mídia US$ 750 milhões para pôr fim a um processo 
antitruste que já durava 16 meses. 
 
O acordo também marca o fim de uma das mais acirradas disputas legais da Microsoft 
após a conclusão de um processo antitruste movido pelo governo dos Estados Unidos, 
no final do ano passado. 
 
A unidade Netscape da AOL, conhecida pelo browser de mesmo nome, tinha aberto um 
processo contra a Microsoft em janeiro de 2002, alegando que a gigante do software 
tinha violado leis antitruste ao promover de maneira ilegal o seu Internet Explorer. 
O serviço de internet da AOL usa tecnologia de navegação da Microsoft. Pelo acordo 
fechado ontem, a Microsoft aceitou licenciar essa tecnologia para a AOL, sem 
recebimento de taxas, por sete anos. 
 
As duas companhias afirmaram ainda que trabalharão juntas para desenvolver 
tecnologia de mídia digital que permita aos usuários melhor acesso a conteúdos como 
música, vídeos e notícias. 
 
Segundo a AOL, o dinheiro do acordo será usado para pagar parte de sua dívida de 
US$ 26 bilhões. Dick Parson, presidente da AOL, afirmou que a aliança com a Microsoft 
tornará a distribuição digital mais fácil para  as empresas de mídia, evitando a pirataria 
-que, segundo a indústria musical, diminui as vendas de CDs. 
 
Bill Gates, fundador da Microsoft, afirmou, em comunicado: "Muito mudou nos últimos 
anos, não somente no mercado, mas também para a Microsoft e para a AOL Time 
Warner. Estamos satisfeitos em alcançar este novo acordo que gera um alto nível de 
cooperação técnica, e, ao mesmo tempo, as empresas continuarão competindo em 
várias áreas". 
 
As ações da AOL tiveram leve queda ontem, de 0,07%, e os papéis da Mic rosoft 
fecharam o dia estáveis nas Bolsas americanas. 
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