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PELO TOPO

GOOGLE
VAI VIRAR UMA EMPRESA DE

TELEFONIA?

● Os

quatro

Jeff Bezos
(Amazon),
Larry Page
(Google), Mark
Zuckerberg
(Facebook) e
Steve Jobs
(Apple) são os
CEOs mais
importantes
do mundo
digital hoje – e
seus negócios
originais, por
diferentes que
fossem no
início, vêm se
misturando

Ele diz que não. Mas, com a compra da Motorola, sinaliza que seu interesse vai além
do portfólio de patentes. Ele aponta para a melhora do Android e a briga com a Apple

vel que o novo diretor executivo
do Google, Larry Page, há muito
se sente inclinado pelo ramo dos
celulares e a compra da Motorola pode ser o ponto culminante
destas ambições. Afinal, foi Page
o executivo que trabalhou ativamente na compra do Android;
ele tem sido o principal explorador das funcionalidades do produto. E foi ele quem pressionou
o Google a participar dos leilões
federaisnorte-americanosdeespectro de banda sem fio nos últimos anos, numa época em que
outros foram mais hesitantes –
e, em alguns casos, se mostrou
disposto a pagar mais para ficar
com a banda que ele quer.
“Ele é o sujeito por trás do An-
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O alvo seria outro. Muitos analistas da indústria estavam certos de que, se o Google estivesse
mesmointeressado naaquisição
de um portfólio de patentes, a
InterDigital certamente seria o
seu alvo. O valor de mercado da
empresa é de apenas US$ 3 bilhões e ela não traz consigo a bagagem do ramo de celulares da
Motorola.
“Se a compra tivesse como objetivo principal as patentes, o
Google teria ido atrás da IDCC”,
disseMcCourt, referindo-se à siglaatribuída às ações da InterDigital. Adivinhe o que ocorreu
com as ações da InterDigital na
segunda? Seus preços caíram
14% agora que tornou-se improvável que o Google a compre.
/ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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droid”, disse Levy numa entrevista. “Larry é uma pessoa bastante ambiciosa. Ele gosta de
apostar alto.”
Se ainda há dúvidas em relação à decisão do Google de comprar uma fabricante de celulares
em lugar de apenas um portfólio
de patentes, devemos consideraroseguinte:aInterDigital,empresa de licenciamento que possuicerca de8milpatentesde tecnologiasemfio eaguardao registro final de outras 10 mil patentes, também está à venda.
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O cara do Android. Mas é inegá-
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Nos idos de 2004, Eric Schmidt,
então diretor executivo do Google, afirmou: “Não vamos entrar
no ramo dos celulares, mas vamos garantir que o Google esteja
nos celulares”. No entanto, menosdeum anomais tarde,oGoogle fez exatamente o contrário.
De acordo com a descrição feita por Steven Levy no livro In
The Plex, o Google logo adquiriu
o Android, o sistema operacional para celulares, e começou a
erguer uma divisão de celulares
que desde então se transformou
num verdadeiro colosso. Mesmo depois de adquirir o Android
em 2005, o Google continuou fazendo pouco de seus planos para
entrar no ramo dos celulares por
Integração. Para os consumidomuitos anos.
Foi somente em meados de res, no entanto, um celular fabri2008 que Steve Jobs, da Apple, cado pelo Google resolveria fifinalmente reparou o que estava nalmenteo problemade integraacontecendo e foi ao escritório ção vertical do sistema Android,
do Google para inspecionar um criando um produto bem acabade seus protótipos de celulares. do de um extremo ao outro do
A distração tática do Google processode fabricaçãoe possibifazia sentido: em 2006, Schmidt litariaumaconcorrênciamaisdijá tinha se tornado membro do reta com o iPhone, há muito eloconselhoda Apple e o Googleera giado por causa do fato de a
consideradoumimportantepar- Apple ser capaz de controlar toceiro da fabricante dos iPods e dos os aspectos do seu aparelho,
do software ao hardware.
iPhones. Mas, quando viu o
De fato, a principal
celular do Google, Jobs
mensagem de relaficou“furioso”e“conções públicas transcluiu que tinha sido
Com a Motorola,
mitida pelo Google
vítimadeumembusGoogle agora tem
na sua compra da
te”, de acordo com
17 mil patentes e
Motorola Mobility
o relato de Levy.
um lugar no setor
podetersidoinspira(Schmidt afirma
de celulares
da no precedente esque em nenhum motabelecido pela Remento iludiu Jobs.)
search in Motion (RIM),
Essapodeserumahistória instrutiva quando pensamos fabricante do BlackBerry, quannos US$ 12,5 bilhões que o Goo- to ela adquiriu a QNX Software
gle investiu na compra da Moto- Systems,umaunidadedesoftwarola Mobility, que fabrica celula- re da Harmon International, há
res e aparelhos decodificadores pouco mais de um ano.
Naépocado acordo,aRIMdispara televisão.
se que estava comprando a QNX
Novo mercado. O Google está paraentrarpara oramodosautodescrevendo a compra não co- móveis e do entretenimento inmo uma forma de adquirir uma formativo, pontos fortes da
posição no mercado dos celula- QNX. A RIM fez pouco das esperes,e simcomo umaoportunida- culações segundo as quais a
de de comprar o portfólio de pa- QNX poderia ser usada na próxitentes da Motorola – são aproxi- mageraçãodo sistemaoperaciomadamente 17 mil patentes.
nal do BlackBerry.
Durante a videoconferência
É claro que tais afirmações
da empresa com analistas e re- não foram totalmente sinceras:
presentantes da mídia, executi- hoje é a QNX que desenvolve o
vos do Google falaram muito no sistema operacional da RIM.
quanto eram valiosas as paten- “Eles não podiam declarar abertes da Motorola (isso foi dito 24 tamente suas intenções porque
vezes); ainda assim, o ramo dos osdesenvolvedoresteriam paracelulares da Motorola foi men- do de preparar aplicativos para a
cionado de maneira quase ca- versãoatual dosistemado Blacksual.OfocodoGooglenas paten- Berry”, disse McCourt.
tes em lugar dos celulares em si
A necessidade de transmitir
faz sentido até demais: o sistema uma mensagem desse tipo pode
operacional Android, da empre- também decorrer do fato de o
sa, há muito mantém um forma- Google precisar da aprovação
todecódigo “aberto”,sendousa- dosreguladores,quepodem tendopor umamplo ecossistema de tar bloquear a compra se um cerfabricantes de celulares como tonúmerodefabricantesdeceluSamsung e HTC.
laressemanifestarcontra aaquiEssas empresas investiram bi- sição. Na segunda, 15, todas as
lhões de dólares nas suas opera- fabricantes de celulares que
ções centradas no Android e aju- usam a plataforma Android dedaram a tornar essa plataforma clararam seu apoio ao acordo
mais popular do que o sistema com base na ideia de que ele prooperacional da Apple. Tais fabri- tegeria o Android de possíveis licantes de celular terão agora de tígios envolvendo patentes.
concorrer com o Google. “O
Google não pode admitir publi- Além das patentes. Nada discamente que o seu objetivo final so deve sugerir que seja falsa a
é tornar o Android um sistema afirmação do Google de que seu

desejo de comprar a Motorola
Mobility envolveria, em parte, a
questão das patentes.
O Google esteve claramente
envolvido numa iniciativa de
compra de patentes relacionadasacelularesnosúltimos12meses: a empresa perdeu uma guerra de propostas para comprar
cerca de 6 mil patentes da falida
fabricante de equipamentos de
telecomunicação
Nortel
Networks. (Apple e Microsoft
eramosprincipaisnomesdogrupo de empresas que fez a oferta
vencedora.)
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The New York Times

fechado e pago”, disse Tavis
McCourt, analista do Morgan
Keegan Equity Research.
Apesar dos protestos do Google, McCourt diz acreditar que,
em questão de dois ou três anos depois que a Motorola ampliar
seuscanaisdedistribuiçãonaEuropa, onde ainda é fraca se comparada a concorrentes como
Samsunge outras –, o Google começaráafechar aplataformaAndroid ou a construir recursos especiaisparaseuspróprioscelulares, que não seriam disponíveis
nos aparelhos de suas “parceiras”. E, mesmo que o Google optasse por manter o Android como uma plataforma “aberta”, o
lançamento de um celular incrementado com funcionalidades e
recursos exclusivos por parte da
empresa poderia irritar suas
atuais parceiras de hardware.
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