
Microsoft x Linux: a batalha
da propriedade intelectual
CEO da companhia, Steve Ballmer, aponta que sistema operacional de código
aberto infringe propriedade intelectual e sinaliza para possíveis processos judiciais

que os entusiastas do
software livre temia, foi
confirmado. O acordo fir-

mado pela Microsoft com a No-
vell, na primeira semana do mês
de novembro não trouxe, de fato,
nenhum indício de que a gigante
de software está mais flexível com
os sistemas de código aberto. Pelo
contrário: representou um artifí-
cio da gigante para conquistar
aquilo que considera "o retorno
por seu empenho em.inovação",
segundo as próprias palavras de
seu CEO, Steve Ballmer.

O discurso de Ballmer durante a
conferência SQL Server (PASS),
realizada em Seattle (EUA) no dia
15 de novembro, revoltou tanto a
comunidade de código aberto co-
mo os próprios usuários dos siste-
mas da empresa (veja comentários
em destaque ao longo do texto).
Segundo o executivo, o sistema
operacional Linux infringe a pro-
priedade intelectual da Microsoft e
o acordo com a Novell aconteceu
porque a companhia quer "atingir
o retorno econômico apropriado
aos acionistas pela inovação" pro-
posta, disse o executivo.

A Novell, por sua vez, respondeu
à altura. Em um comunicado, o
CEO Ron Hovsepian, afirmou que
discorda dos argumentos de Ball-
mer e tratou de explicar que o acer-

to não é um reconhecimento de que
o Linux infringe a propriedade inte-
lectual da companhia. "Nós discor-
damos dos comentários recentes
feitos pela Microsoft sobre Linux e
patentes. Nosso acordo com a Mi-
crosoft não se trata, de forma algu-
ma, é um reconhecimento de que o
Linux infringe a propriedade inte-
lectual da Microsoft", disse o execu-
tivo no documento.

Pelos moldes da parceria, fir-
mada em 2 de novembro, a Mi-
crosoft deverá pagar 440 milhões
de dólares à Novell em cupons
dando direito a seus usuários a
um ano de manutenção e supor-
te ao Suse Linux. De outro lado,
a gigante de software concordou
em recomendar o software Suse
para usuários de Windows, assim
como para os de Linux.

Apesar do
desconforto,
executivos

garantem que
parceria não
foi abalada

com opiniões
sobre "Linux

devedor"
Outro elemento-chave para o

acordo parece ser o pagamento de
40 milhões de dólares da Novell à
Microsoft. Com isso, a companhia
de Bill Gates não deve processar os
usuários de Suse Linux sobre pos-
síveis violações de patente. Tam-
bém estão protegidos os indiví-

duos e desenvolvedores não co-
merciais que criaram e contribuí-
ram com a distribuição Suse Linux.

No entanto, Ballmer enfatizou
ainda que alguém - distribuidores
de Linux ou usuários do sistema -
poderá ser punido por isso.

"Estamos dispostos a firmar
um acordo com a Red Hat e ou-
tros distribuidores Linux", com-
plementou. Representantes da
Red Hat se recusaram a acreditar
nos comentários de Ballmer e
disseram que a ameaça da Micro-
soft representa um "imposto so-
bre a inovação". Resta saber se a
gigante de software levará adian-
te a estratégia de processar os
usuários do Linux. Há quem diga
que as palavras de Ballmer são um
sinal positivo disso. (COMPU-
TERWORLD/EUA) 
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