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Quando começaram a circular rumores, em 7 de maio, de que a Apple poderia comprar a 
Nuance Communications, as ações da fabricante de software subiram 10%, para US$ 22, a 
poucos centavos de sua cotação recorde. A suposição geral era a de que Steve Jobs consegue 
o que Steve Jobs quer. 
 
Era uma aposta garantida, a não ser para os que conheciam o executivo-chefe da Nuance, Paul 
Ricci. No campo da tecnologia de reconhecimento de fala, dominado pela Nuance, o executivo 
de fala mansa é considerado tão poderoso quanto Jobs. Desde que deixou a Xerox para juntar-
se à empresa, no ano 2000, Ricci comprou 43 empresas para formar a maior companhia 
independente de programas capazes, por exemplo, de fazer seu laptop entender uma 
mensagem ditada. "As pessoas vêm batendo à porta do reconhecimento de fala desde os anos 
60", diz Bill Janeway, sócio da empresa de participações Warburg Pincus, maior acionista da 
Nuance. "Paul a tornou em uma companhia bilionária, que produz tecnologias usadas por 
centenas de milhões de pessoas." 
 
Os críticos de Ricci dizem que ele se vale de processos judiciais e táticas agressivas para 
enfraquecer rivais inovadores, de maneira a comprá-los por um preço menor ou tirá-los dos 
negócios. Nos últimos dez anos, a Nuance, com sede em Burlington, Massachusetts, processou 
oito empresas por supostas infrações de patentes. Não ganhou nenhum julgamento e perdeu 
um. Em pelo menos quatro ocasiões, comprou empresas menores que havia processado. 
"Concorrer contra a Nuance é como ter uma doença venérea latente", diz Dave Grannan, 
executivo-chefe da Vlingo, uma empresa se reconhecimento de fala com cinco processos 
relacionados a Ricci (a Nuance tem quatro ações contra a Vlingo, que tem uma contra a 
Nuance). "Nós os esmagamos sempre que ficamos cabeça a cabeça, mas bem quando você 
está pensando que a vida está ótima - aparece uma ferida em seu lábio." 
 
As aventuras da Vlingo com Ricci começaram em 2008, logo depois que o Yahoo escolheu um 
programa da Vlingo em vez de um da Nuance. Três meses depois, Grannan soube por um 
repórter do jornal "The Boston Globe" que a Nuance havia entrado com processo sobre 
patentes - sem antes contatar a empresa para discutir direitos autorais. "Foi claramente uma 
tentativa de prejudicar nossos negócios", diz Grannan, que prevê gastar US$ 15 milhões em 
custos judiciais. Rebecca Paquette, porta-voz da Nuance, disse que Ricci e a empresa não 
comentariam processos específicos contra a Vlingo ou outras empresas. "Nesses campos 
altamente técnicos, muitas empresas tentam ganhar vantagem simplesmente usando 
invenções da Nuance em vez de desenvolver as próprias", escreveu ela em um e-mail. "Temos 
um dever com nossos acionistas de preservar o valor da empresa e de seus ativos." 
 
No verão setentrional de 2009, quando a Vlingo estava ficando sem caixa, segundo Grannan, 
Ricci o contactou sobre a possibilidade de aquisição. Em 21 de setembro, reuniram-se em San 
Francisco, para 14 horas de negociações. Não houve acordo. Dois dias depois, Ricci 
surpreendeu Grannan e Mike Philips, cofundador da Vlingo, ao ligar oferecendo mais duas 
alternativas. Primeiro, Ricci prometeu aos dois e ao cofundador John Nguyen pagar US$ 5 
milhões a cada um, caso persuadissem o conselho de administração a aceitar o preço que 
oferecia. Se isso fracassasse e eles concordassem em deixar a empresa e entrar na Nuance, 
ele pagaria os mesmos US$ 5 milhões e, caso ficassem por dois anos, mais US$ 5 milhões. 
Enquanto Ricci falava pelo viva-voz, Grannan diz que olhava para Phillips e balbuciou "Que p... 
é essa? e pediu a Ricci para repetir. Ricci, que fala em tom moderado, como um acadêmico, o 
fez. Depois de notificar o conselho da Vlingo sobre a oferta, Grannan retornou a ligação a Ricci 
para expressar a insatisfação de seus integrantes. "Eu estava atônito", diz Bob Davoli, membro 
do conselho da Vlingo. "Fiz parte de 55 conselhos em minha carreira e fui duas vezes 
executivo-chefe, mas nunca tinha ouvido nada desse tipo." 
 
Posteriormente, o conselho da Vlingo aceitou um investimento de US$ 15 milhões na empresa, 
depois de Ricci indicar que esse acordo alinharia seus interesses e levaria ao fim das 
hostilidades, diz Davoli. "Foi uma ilusão", afirma. Quando o conselho da Vlingo não quis aceitar 



um diretor indicado pela Nuance em suas reuniões, a Nuance entrou com processo pelo direito 
de participar. 
 
No fim de 2006, Ricci confrontou um cliente - a Tellme Networks, que produzia um sistema 
telefônico automático. Ricci havia acabado de comprar uma empresa que fazia programas de 
fala usados pela Tellme. Mike McCue, então executivo-chefe da Tellme, diz ter sido contactado 
por Ricci. Ele teria dito que processaria a Tellme, lançaria um produto rival e deixaria de 
vender mais programas à companhia, a menos que o conselho da Tellme aceitasse vender a 
empresa para a Nuance pelo preço oferecido por Ricci. "Foi um ataque total, em todas as 
frentes", diz McCue, que agora comanda a Flipboard, criadora de um aplicativo de notícias que 
é um sucesso de vendas. McCue vendeu a empresa em 2007, mas para a Microsoft - e por um 
preço bem maior (em torno a US$ 800 milhões, segundo reportagens publicadas sobre o 
assunto). Um tribunal, posteriormente, considerou inválidas as acusações de patentes da 
Nuance. "Conseguimos sobreviver à Nuance", diz McCue. "Mas muitas empresas não 
conseguem suportar a pressão e cedem. Acontece volta e meia." Ricci não quis comentar o 
relacionamento com a Tellme e a Vlingo. 
 
Steve Tran, cofundador da BeVocal, uma empresa iniciante de reconhecimento de fala 
comprada pela Nuance em 2007, diz que admira Ricci por sua habilidade em compreender o 
valor das empresas e por sua disposição para usar todas as ferramentas disponíveis para obtê-
las pelo preço certo. "Empreeendedores podem ser um pouco idealistas às vezes", diz Tran. 
"Queremos mudar o mundo, mas ele [Ricci] quer construir um império." 
 
Economista por formação, Ricci iniciou a carreira vendendo WordStar, um dos primeiros 
programas de processamento de texto no mundo. Depois, entrou na Xerox, para trabalhar no 
célebre laboratório Parc, em Palo Alto, Califórnia, onde se tornou conhecido por destruir os 
rivais menos sagazes nas reuniões de orçamento. "Ele era o melhor estrategista em toda a 
companhia - e sabia mais sobre finanças que o diretor financeiro", diz John Seely Brown, que 
foi diretor do Parc. 
 
Quando Ricci deixou a Xerox para assumir a Nuance, então chamada ScanSoft, supôs 
corretamente que o aumento na capacidade dos computadores tornaria as interfaces de voz 
produtos de grande importância. Em 2001, pouco depois de a pioneira em reconhecimento de 
fala Lernout & Hauspie ter quebrado após uma fraude contábil, Ricci entrou em cena para 
comprar a empresa belga por US$ 39 milhões. Desde então, a Nuance desenvolveu operações 
verticalizadas lucrativas, incluindo uma divisão na área de saúde, que cria programas de 
automação para permitir aos médicos "escrever" as receitas médicas apenas com a voz. Essa 
divisão gerou 37% das vendas da empresa, de US$ 332 milhões no trimestre passado. 
 
Apesar de todas as aquisições e de sua participação de mercado, a Nuance enfrenta pressões 
cada vez maiores. O principal motivo é o Google, que vê a possibilidade de as pessoas falarem 
com seus dispositivos pessoais como uma forma de direcionar melhor seus anúncios. Sete 
anos depois de contratar Mike Cohen, ex-executivo da Nuance, o Google está entregando 
gratuitamente sua tecnologia de reconhecimento de voz aos mesmos fabricantes de telefones 
e operadoras de telefonia celular que compram sistemas da Nuance. 
 
Quanto à venda da Nuance para a Apple, analistas a consideram improvável. "A Nuance tem 
muitas operações diferentes", diz Brad Whitt, da empresa de pesquisa e informações 
financeiras Gleacher & Co. Jobs não gostaria de continuar licenciando a tecnologia da Nuance 
para fabricantes rivais de aparelhos, diz Whitt, e muito menos de perambular no setor de 
saúde. Ainda assim, ninguém consegue deixar de imaginar o que poderia ocorrer se Jobs e 
Ricci se encontrassem nos lados opostos da mesa em uma sala de reuniões. "Pagaria alto para 
estar na sala e ouvir isso", diz Seely Brown  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Empresas, p. B3. 


