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A Motorola, fabricante de celulares que está reconstruindo seu modelo de negócios em 
telefonia móvel, centrando-o no software Android do Google, eliminou o mecanismo de buscas 
da companhia americana de internet de seus telefones baseados no Android na China. 
 
A Motorola deixou de incluir o sistema de buscas do Google em seu aparelho Zhishang, 
entregues à China Telecom, disse ontem David Wolf, diretor em exercício de relações públicas 
para a Ásia da fabricante de celulares. 
 
A decisão do Google de encerrar a censura de seu serviço em chinês poderá levar algumas 
empresas a aderir a concorrentes, como o Baidu, maior serviço de buscas na internet da 
China. A Motorola está incluindo o Baidu como uma opção em celulares baseados no sistema 
Android vendidos no país. Neste mês, a companhia informou que o serviço de buscas e mapas 
do Bing, da Microsoft, virão pré-instalados em seus celulares na China. 
 
"Se você estava em alguma parceria com o Google na China, seus planos de negócio 
simplesmente implodiram", disse Bertram Lai, diretor de pesquisas da Cimb-GK Securities, em 
Hong Kong. "Você tem que se virar e achar novos parceiros." 
 
Nenhum dos quatro "telefones Android" da Motorola vendidos na China atualmente contam 
com as funções oferecidas pelo sistema de buscas do Google, pois ele não está disponível para 
licenciamento na China, disse Kathy Van Buskirk, porta-voz da Motorola. 
 
"Houve uma lua de mel da Motorola com o Google, até que o Google desenvolveu o seu 
próprio telefone Nexus", disse Pierre Ferragu, analista da Sanford C. Bernstein & Co., em 
Londres. "Quanto mais a Motorola puder mostrar que o Google tem de cooperar com os 
fabricantes de aparelhos celulares, melhor." O analista tem classificado as ações da Motorola 
como "outperform" - perspectiva de desempenho melhor que a das concorrentes. 
 
A China Unicom (Hong Kong), disse ontem que não usa o sistema de buscas do Google em 
seus telefones, depois que a Tom Online, do bilionário Li Ka-shing, disse ter retirado o link 
para o serviço da empresa americana que havia em seu portal. 
 
A Unicom, segunda maior operadora de telefonia móvel da China, só trabalha com companhias 
que respeitem a legislação chinesa, disse ontem seu presidente, Lu Yimin, a repórteres em 
Hong Kong. A operadora com sede em Pequim não está atualmente trabalhando com o Google, 
afirmou o executivo. 
 
Parceiros chineses para as operações de busca do Google terão de rever seus laços comerciais 
porque o licenciamento dos serviços da companhia americana no país terá de ser renovado, 
disse Fang Meiqin, diretor de pesquisas da BDA China, empresa de consultoria para o setor de 
telecomunicações com sede em Pequim. 
 
O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China pretende rever as licenças de 
operação dos provedores de serviços de internet neste mês, embora a agência possa estender 
algumas revisões até abril, disse Zhao Shawn, conselheiro de gestão do Google para a China, 
na semana passada. 
 
O Google anunciou em janeiro ter adiado para uma data não especificada a venda de dois 
modelos de telefones celular desenvolvidos em colaboração com a Unicom, depois de a 
companhia americana ter dito que sua posição sobre a censura na internet poderá resultar em 
sua saída da China. Lu negou que a Unicom esteve envolvida no desenvolvimento dos 
telefones. 
 
"A Unicom descartou o Google de seus planos de aparelhos celulares porque o Google já não 
opera na China", disse Lai, da Cimb-GK Securities. O analista classifica as ações da Unicom 
como "underperform" - perspectiva de desempenho pior que a dos concorrentes. "Faz sentido, 



para eles, tomar a decisão imediatamente para evitar os custos de uma posterior 
reprogramação dos aparelhos para remover o Google", disse o especialista. 
 
O Google, que tem parcerias com a China Mobile e a Sina , disse na segunda-feira que 
começara a direcionar assinantes baseados na China para um serviço de buscas não filtradas 
em seu site de Hong Kong, cumprindo o prometido numa declaração dada em 12 de janeiro, 
de que colocaria fim à autocensura em seu portal Google.cn. 
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