
Autoridades européias podem anular uma das principais armas da Microsoft  

Brandon Mitchener em Bruxelas e Don Clark em São Francisco  

O mais recente tiro da Europa contra a Microsoft Corp. num processo antitruste que dura quatro 
anos aumenta a importância de um outro processo, mais recente e potencialmente mais danoso, 
que está só começando.  

Ambos os processos se concentram numa bem afiada tática da Microsoft — agrupar um programa 
de software com outro — que há muito sofre oposição dos críticos da empresa. A Microsoft evitou 
com sucesso as restrições em suas batalhas antitruste nos Estados Unidos. Mas os processos 
europeus novamente ampliam o espectro de limites no longo prazo ao uso do agrupamento para 
ajudar a empresa a combater concorrentes e entrar em novos mercados.  

A Microsoft, que tem sede em Redmond, no Estado americano de Washington, tem repetidas 
vezes incluído programas como seu navegador de internet Explorer no sistema operacional 
Windows que roda na maioria dos computadores pessoais. Dessa maneira, os consumidores não 
precisam instalar os programas eles mesmos — a menos que queiram usar programas 
concorrentes. Os concorrentes dizem que é impossível competir com algo tão ubíquo, para não 
dizer grátis.  

O agrupamento foi um importante tópico de uma advertência à Microsoft que a Comissão 
Européia emitiu na quarta-feira. A comissão alegou que a Microsoft estava indevidamente usando 
a tática para barrar concorrência no mercado de programas usados para executar música digital e 
vídeos. Ela ameaçou forçar a Microsoft a "desagrupar" o seu Windows Media Player das versões 
atuais e futuras do Windows, ou forçar a empresa a distribuir produtos dos concorrentes junto 
com futuros sistemas operacionais.  

Se a Europa tomar essa medida na arena de programas para execução de mídia, advogados de 
ambos os lados da questão concordam que isso pode criar um precedente que pode permitir às 
autoridades reguladoras européias impedir a empresa de agrupar outros novos serviços e 
softwares.  

Em um processo mais amplo encaminhado à Comissão Européia em fevereiro, um grupo de 
opositores da Microsoft se voltou às estratégias da empresa em uma série de novos mercados. 
Esse processo se concentra em campos potencialmente lucrativos como portais de internet e 
publicidade na internet, mensagens instantâneas, além de software para micros de mão, sistemas 
de videogame e caixas de recepção de TV a cabo.  

Certamente, ninguém espera que uma decisão, qualquer que seja, impeça a Microsoft de agrupar 
seus principais programas Word, Excel e PowerPoint no popular pacote Office. Além disso, em 
muitos mercados importantes, a Microsoft criou uma posição de liderança tão forte para o seu 
Media Player que uma decisão adversa das autoridades antitruste pode ter pouco efeito no longo 
prazo.  

Mesmo assim, os críticos da Microsoft vêem na linguagem usada pela UE um sinal de que a 
batalha contra o agrupamento de programas está longe de acabar.  

"O agrupamento é a principal arma do arsenal competitivo da Microsoft", diz Thomas Vinje, 
advogado da Morrison & Foerster LLP, em Bruxelas.  

Vinje representa a Associação das Indústrias de Computadores e Comunicações, ou CCIA na sigla 
em inglês, grupo de rivais da Microsoft que entraram com a ação contra a empresa na UE em 



fevereiro. Entre os membros da CCIA estão a Sun Microsystems Inc., Oracle Corp., Nokia Corp. e 
AOL Time Warner Inc.  

Um porta-voz da Microsoft não quis fazer nenhum comentário imediato sobre a perspectiva de 
uma decisão desfavorável ao agrupamento de programas, embora a empresa tenha dito que tem 
a intenção de trabalhar junto com a comissão, principal agência antitruste da União Européia, 
para solucionar as preocupações dos reguladores.  

"Temos de olhar à luz do precedente que isso criaria em impedir a empresa de continuar a 
inovar", disse um executivo da Microsoft sob a condição de permanecer anônimo. "Nossa principal 
preocupação é que, depois que você diz que sim à mudança no Media Player, é preciso se 
perguntar 'o que isso significa para todas as outras inovações que teremos de acrescentar (ao 
Windows) no futuro?'"  
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