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O Google Inc. fechou um acordo na segunda-feira para comprar a Motorola Mobility Holdings 

Inc., por US$ 12,5 bilhões em dinheiro. O negócio permite ao criador do Android, sistema 

operacional de telefonia móvel em rápida expansão, fabricar seus próprios smartphones e 

tablets, também fornecendo patentes para se defender contra uma avalanche de processos. 

  

A compra, até agora a maior do Google, colocaria a empresa do Vale do Silício em 

concorrência direta com a Apple e aumentaria a pressão sobre outras fabricantes de 

smartphones como a Samsung Electronics Co., HTC Corp., LG Electronics Inc., Research In 

Motion Ltd. e Nokia Corp., que recentemente selaram uma ampla aliança com a Microsoft 

Corp. para usar o software da empresa em seus aparelhos. 

  

Mas a coleção de patentes da Motorola é o foco do negócio, que provavelmente enfrentará 

uma análise minuciosa das agências de defesa da concorrência. O Google tem menos patentes 

em tecnologia móvel do que alguns dos principais competidores, e a empresa perdeu duas 

disputas recentes para a compra de patentes. A Motorola Mobility - que tem mais de 17.000 

patentes no mundo todo e mais de 7.500 pedidos em andamento - daria ao Google mais 

munição para se defender de processos. 

  

"Nossa aquisição da Motorola vai aumentar a competição com o fortalecimento do portfólio de 

patentes do Google, o que nos capacitará para proteger melhor o Android contra ameaças 

anticompetitivas da Microsoft, Apple e outras empresas", disse o presidente do Google, Larry 

Page, no blog da companhia. 

  

Mas os riscos de execução são imensos. O Google desenvolve software - o acordo significa que 

a empresa será afetada por assuntos como a operação de fábricas, gerenciamento de estoques 

e o relacionamento com companhias aéreas e varejistas. 

  

Por exemplo, com a aquisição da Motorola, alguns dos parceiros do Google com licença para 

usar o sistema operacional Android se tornam concorrentes potenciais. Page tentou minimizar 

essas preocupações, destacando que a Motorola vai funcionar como um "negócio separado", 

indicando uma competição de igual para igual com outros parceiros do Android. 

  

A Motorola teria também de continuar a concorrer com outras fabricantes de telefones 

celulares que desejam trabalhar com o Google usando novas versões do Android, disse Andy 

Rubin, que comanda a divisão do sistema operacional da empresa. 

  

No fim do ano passado, a Motorola fez parceria com o Google para lançar o primeiro tablet 

embutido com o Android, batizado de Xoom, mas as vendas até agora não impressionaram. 

  

Na segunda-feira, o Google foi rápido na divulgação de comunicados on-line de apoio de vários 

parceiros que fabricam aparelhos que carregam o Android. Os diretores-presidentes da HTC, 

Sony Ericsson e LG Electronics Mobile Communications Co. disseram que aprovam o 

"comprometimento do Google em defender o Android e seus parceiros." 

  

Charles Golvin, analista da Forrester Research, disse que o acordo com a Motorola é "um passo 

arriscado" para o Google, porque a empresa está "no negócio de fornecimento de software 

para fabricantes de hardware. Comprar um desses fornecedores de equipamentos não será 

algo que empolgará o resto de seus clientes." 

  

Ele acrescentou que empresas como LG, Samsung Electronics e HTC, que correram para o 

Android como uma forma de concorrer com a Apple, fabricante do iPhone e do iPad, devem 

provavelmente "proteger suas apostas" criando mais aparelhos que utilizam o sistema 

operacional para smartphones da Microsoft. 

  

No ano passado, o Google tentou fabricar laptops usando seu sistema operacional Chrome, que 

tem como objetivo concorrer com o software Windows da Microsoft para computadores 
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pessoais, de acordo com uma pessoa a par da situação. Mas a empresa enfrentou desafios na 

execução do plano e finalmente optou por trabalhar com fabricantes de hardware conhecidas 

como a Acer Inc. e a Samsung. 

  

As ações da Motorola Mobility deram um salto de quase 56%, para fechar em US$ 38,15, na 

Bolsa de Nova York, se aproximando do preço da oferta de US$ 40 por ação e representa um 

aumento de 63% em relação ao fechamento de sexta-feira. Na Nasdaq, as ações do Google 

caíram cerca de 1,2%, para US$ 556,67. 

  

O Google informou que tinha aproximadamente US$ 40 bilhões em caixa no fim de junho. 

  

O acordo é uma aposta de peso feita por Page, que cofundou o motor de busca mais popular 

do mundo e levou a empresa para novas áreas como a venda de mídia digital e software de 

negócios on-line, competindo com gigantes de tecnologia como a Microsoft e a Amazon Inc.. 

Page também está por trás da recente estratégia da Google de concorrer frente a frente com o 

site de relacionamentos Facebook Inc. com sua própria rede, batizada de Google+. 

  

Ao comprar uma fabricante de celulares, o Google ganha uma nova fonte de receita. A 

empresa tem fornecido o Android de graça aos fabricantes de celulares - tendo como base uma 

estratégia de obter lucro com anúncios em telefones celulares - apesar de ter imposto 

condições para o uso de aplicativos mais populares do Google como a ferramenta de busca, 

bem como mapas, navegação, entre outros. 

  

Segundo o Google, mais de 150 milhões de aparelhos Android foram ativados no mundo todo 

desde o lançamento do primeiro telefone em 2008 e 550.000 celulares são ativados 

diariamente no mercado global. 

  

No fim do ano passado, o Android se tornou o sistema operacional número um para 

smartphones, superando a Apple e a Nokia, de acordo com a firma de pesquisa Canalys. 

  

O Google espera completar a transação no começo de 2012, e o acordo prevê uma multa de 

US$ 2,5 bilhões em dinheiro em caso de quebra de contrato, de acordo com uma pessoa a par 

da situação. 

  

O valor elevado pode indicar algum nervosismo em relação às questões regulatórias do 

negócio, uma vez que o Google enfrenta uma investigação antitruste de longo prazo da 

Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês). 

  

O processo inclui uma análise para verificar se o Google impede que os fabricantes de 

smartphones que utilizam o Android tenham acesso aos serviços dos concorrentes, disse uma 

pessoa familiarizada com a situação. 

  

O Departamento de Justiça dos EUA deve avaliar o acordo com a Motorola. A agência, que 

aprovou recentemente a aquisição do provedor de tecnologia de busca ITA Software Inc. pelo 

Google por US$ 700 milhões, está atualmente analisando a compra da empresa de anúncios 

on-line Admeld Inc., também pelo Google, por US$ 400 milhões. 

 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 ago. 2011, Empresas, p. B10. 
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