
A aquisição da Motorola pelo
Google eleva o valor de fusões e
aquisições (M&A, do termo em
inglês) deste ano para US$ 125,7
bilhões — o maior montante re-
gistrado pelo setor de tecnolo-
gia desde 2007, segundo dados
da Thomson Reuters.

Maior operação da história
do Google, a aquisição da Moto-
rola supera a compra da Double-
Click, fechada em US$ 3,1 bi-
lhões em 2007. O acordo marca
também a segunda maior transa-
ção de fusão e aquisição envol-
vendo empresas de tecnologia
no ano, ficando atrás apenas da
compra do Skype pela Micro-
soft, realizada em maio.

O volume total de fusões e
aquisições em todo o mundo to-
taliza US$ 1,8 trilhão para o ano
de 2011 — o que representa um
aumento de 31% sobre o ano pas-
sado, considerando os valores
anunciados até o momento. Só
nos Estados Unidos, essas opera-

ções totalizam US$ 775,4 bi-
lhões — um crescimento de 76%
na comparação com a movimen-
tação registrada em 2010. Em
agosto, o total mensal das ativi-
dades de fusão e aquisição repre-
sentou US$ 83,9 bilhões no da-
do acumulado até o dia 15.

Ontem as operações nos Esta-
dos Unidos totalizaram US$ 12,3
bilhões — o que garantiu à data
a classificação de maior “fusão
de segunda-feira”, desde 4 de
abril, quando a Texas Instru-
ments adquiriu a National Se-
miconductor e a KKR adquiriu
a Capsugel.

Televisão
O Google tem sido visto tam-
bém como uma ameaça para a
indústria tradicional de televi-
são, primeiro com a aquisição
do YouTube e depois com o lan-
çamento do Google TV box. Mas
nenhum deles trouxe o impacto
negativo sobre os negócios do
cabo que alguns previam.

Especialistas avaliam que,
com este novo acordo com a Mo-
torola, o Google está prestes a

se tornar um dos maiores forne-
cedores da indústria de televi-
são por assinatura.

O analista Craig Moffett, da
Bernstein Research, questiona
se algum grande fornecedor da
indústria de TV a cabo vai dispu-
tar com o entusiasmo do Google
diante das empresas concorren-
tes. “Acho que a indústria de ca-
bo teria o prazer de ver o Goo-
gle dentro da barraca, por assim
dizer, do modelo tradicional de
TV paga”, disse Moffett.

Ao mesmo tempo, os analis-
tas calculam que seja imprová-
vel que o acordo não traga im-
pacto sobre a Apple. Isso por-
que, agora que o Google é um
concorrente direto, a Apple po-
de tirar alguns produtos Google
de seus aparelhos.

Já em relação aos impactos
da negociação sobre a Micro-
soft, o pontos de vista são múl-
tiplos, visto que a empresa vi-
nha apresentando seu sistema
operacional Windows como
uma alternativa ao Android e
aos sistemas operacionais da
Apple. ■ Reuters

76%
é o aumento no volume de
fusões e aquisições registrado nos
Estados Unidos neste ano, em
comparação com o ano passado.

FUSÃO DA SEGUNDA

US$ 12,3 bi
foi o volume movimentado
ontem em fusões e aquisições
nos Estados Unidos — o maior
valor do ano desde 4 de abril.

EUA

Fusões e aquisições de tecnologia
superam recorde registrado em 2007
Com a divulgação de ontem,
operações alcançam US$ 125,7
bilhões no ano neste segmento

Em todo o mundo,
volume de fusões
e aquisições totaliza
US$ 1,8 trilhão
em 2011 — valor
31% superior
ao registrado no
ano passado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 9.
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