
Programa de PC popular faz Microsoft baixar preço para evitar avanço do Linux  
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O operário aposentado Chom Booncharoen não sabe muito sobre e-mail ou internet. Mas ele 
recentemente correu atrás de uma oportunidade de comprar um computador barato por meio de 
um programa especial criado pelo governo da Tailândia. Sua nova máquina roda o sistema 
operacional gratuito Linux, em vez do software pago da Microsoft Corp. que roda na maioria dos 
computadores no mundo.  

"Eu pago em dinheiro", diz Chom, de 56 anos, contemplando o novo equipamento em sua sala de 
estar, abaixo duas fotografias do rei e da rainha da Tailândia.  

A casa de dois andares de Chom, numa viela de um subúrbio de Bangcoc, parece ser um cenário 
inusitado para uma batalha de altas apostas na guerra por fatia do mercado de software. E no 
entanto a participação de Chom no novo programa tailandês de informática — que entregou cerca 
de 50.000 PCs para cidadãos comuns até agora e visa entregar 1 milhão até o fim do próximo ano 
— sublinha o potencial para softwares gratuitos, de "código aberto", como o Linux se espalharem 
no mundo em desenvolvimento.  

Ao contrário do Windows, da Microsoft, a tecnologia de código aberto pode ser baixada de graça 
da internet, onde é mantida e constantemente aperfeiçoada por uma rede de programadores em 
todo o mundo.  

Isso a torna especialmente atraente para governos em países mais pobres que tentam pôr seus 
cidadão online mas geralmente não querem pagar as gordas licenças da Microsoft. Daí o 
programa tailandês, que pode representar uma ameaça significativa ao domínio da Microsoft se 
copiado por outros países em desenvolvimento.  

A Microsoft sabe disso, dizem analistas e outras pessoas próximas da empresa. É por isso que a 
empresa americana adotou a medida altamente incomum de cortar preços de suas minas de ouro, 
os softwares Windows e Office, para poder participar no programa do governo. Os participantes 
agora têm a escolha de encomendar um computador carregado com o Linux por cerca de US$ 260 
ou uma máquina Microsoft por cerca de US$ 296.  

Isso significa que a Microsoft está oferecendo versões tailandesas do Windows e do Office por 
cerca de US$ 36 juntos; o Office sozinho custa até dez vezes mais no varejo americano. A 
Microsoft diz que cobra menos por softwares que são pré-instalados em computadores para 
consumidores corporativos ou educacionais.  

A Microsoft recentemente deu cópias do software Office para escolas pobres mundo afora e 
ofereceu grandes descontos para grandes contratos governamentais. Mas analistas não acreditam 
que ela tenha jamais cortado seus preços para consumidores comuns na mesma medida em que 
está discretamente fazendo na Tailândia. "É um projeto relativamente único", reconhece Andrew 
McBean, gerente-geral da subsidiária tailandesa da Microsoft.  

McBean diz que não conhece nenhum outro plano da Microsoft de dar grandes descontos em seu 
software para uso doméstico em outros países. Mas especialistas em tecnologia dizem que a 
empresa pode ter pouca escolha, agora que criou um precedente na Tailândia. "Basicamente, eles 
estão sendo encurralados", diz Dion Wiggins, analista da Gartner Inc.  

McBean nega que a Microsoft tenha feito tamanha concessão na Tailândia porque esteja temendo 
o Linux. A empresa simplesmente acredita que "é a coisa certa a ser feita para os usuários", diz.  



Ele acrescenta que muitos dos computadores Linux vendidos pelo programa provavelmente 
receberão de qualquer maneira cópias piratas do Windows, obtidas ilegalmente. Aliás, quando 
Chom, o operário aposentado, ligou sua máquina recentemente, a tela brilhou com o familiar 
logotipo do Windows 98, da Microsoft. Ele disse que uma amigo de sua filha o instalou para ele, 
embora ele também pretenda aprender o Linux.  
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