
O presidente do conselho do
Google minimizou a preocupa-
ção com a possibilidade da em-
presa conferir tratamento pre-
ferencial à Motorola Mobility
em relação a outros produtores
de celulares, depois que a aqui-
sição da fabricante de celula-
res for concluída.

A Ásia é o continente de ori-
gem da Samsung Electronics,
maior fabricante mundial de
aparelhos móveis equipados
com o sistema operacional gra-
tuito Google Android. A aquisi-
ção da Motorola por US$ 12,5
bilhões, anunciada no mês de
agosto, despertou preocupa-
ções de que o Google possa se
tornar importante rival das
empresas que usam o Android
sob licença.

“Em termos gerais, com to-
dos os nossos parceiros, gosta-
mos de dizer que a aquisição
da Motorola será concretizada
e iremos gerir a empresa de
maneira independente, sem
que a posição do Android co-
mo sistema aberto seja prejudi-
cada. Não vamos mudar de
qualquer maneira séria a for-
ma pela qual operamos”, afir-
mou Eric Schmidt, principal
executivo do Google a jornalis-
tas em visita à Coreia do Sul.

Disputas judiciais

Os comentários foram inter-
pretados como um esforço pa-
ra reassegurar os aliados do
Google entre os fabricantes de
celulares, que incluem a Sam-
sung e a HTC. Os dois maiores
fabricantes de aparelhos equi-
pados com o Android estão en-
volvidos em disputas judiciais
sobre patentes contra a Apple,
que tenta bloquear o forte cres-
cimento do Android, que recen-
temente se tornou a mais popu-
lar plataforma de software pa-
ra smartphones do mundo.

Em resposta a uma pergunta
sobre críticas de Steve Jobs, co-
fundador da Apple morto em
outubro, no sentido de que o
sistema Android copiava o
iPhone, o principal produto de
sua companhia, Schmidt disse
que “o projeto Android foi ini-
ciado antes do iPhone.”

“Decidi não comentar sobre
o que saiu publicado em um li-
vro depois da morte dele. Steve
era um ser humano fantástico e
uma pessoa que me faz muita
falta. Como comentário geral,
creio que a maioria das pessoas
concordaria que o Google é uma
empresa muito inovadora, e gos-
taria de destacar que o projeto
do Android começou antes do
projeto do iPhone,” disse ele.

Segundo uma biografia auto-
rizada, publicada no mês passa-
do, Jobs afirmou: “vou lutar
até o último suspiro se preci-
so... para reparar esse erro.
Vou destruir o Android porque

é um produto roubado. Estou
disposto a enfrentar uma guer-
ra termonuclear em nome dis-
so”. Em agosto, o Google com-
prou a Motorola Mobility por
US$ 12,5 bilhões, numa negocia-
ção movida, principalmente,
por patentes. Ao comprar uma
das maiores fabricantes de celu-
lares do mundo, o Google her-
dou 17 mil patentes já aprova-
das e outras 8 mil em processo
de homologação.

Nova página social corporativa

A nova rede social do Google
abriu suas portas para que em-
presas criem páginas especiais

na Internet, uma medida que
pode estimular visitantes a pas-
sar mais tempo no site e ajudar
o Google a equiparar suas ofer-
tas às do rival Facebook.

As “Google+ Pages” permiti-
rão que marcas corporativas e
negócios estabeleçam uma pági-
na especial no serviço de rede
social do Google.

O Google afirmou que 20 em-
presas, incluindo Toyota, Pepsi
e Macy's abriram páginas espe-
ciais no Google+, e que qual-
quer companhia poderá em bre-
ve fazer o mesmo. Até o momen-
to, somente indivíduos podiam
entrar no Google+. ■ Reuters

A Sony Ericsson afirmou que a
falta de peças importantes para
a fabricação de telefones celula-
res afetará as vendas de alguns
de seus modelos. Um porta-voz
da nona maior fabricante de te-
lefones celulares do mundo não
especificou quais peças esta-
vam em falta nem quais mode-
los serão atingidos. “Estamos
com falta de importantes com-
ponentes usados em alguns tele-
fones, o que afetará os volumes
desses produtos”, a fonte.

No mês passado, a Sony acei-
tou comprar a parte da Ericsson
na joint-venture que mudou o
foco para a fabricação de smar-
tphones, mas os telefones celu-
lares comuns ainda respondem
por 20% do volume de vendas.

Analistas disseram que o pro-
blema com as peças era específi-
co da Sony Ericsson porque a
companhia quer diminuir a pro-
dução de celulares normais e
que não há falta de componen-
tes na indústria de aparelhos ce-
lulares. “Não ouvimos falar de
nenhum problema no forneci-
mento de celulares”, disse Caro-
lina Milanesi, da Gartner.

A aquisição da participação
da Ericsson na venture Sony-
Ericsson envolveu ¤ 1 bilhão e
teve como objetivo o fortaleci-
mento da Sony no mercado de
smartphones e tablets, liderado
por Samsung e Apple.

A compra da parte sueca da
parceria dá à Sony o direito so-
bre determinadas patentes da
Ericsson e condições de inte-
grar a produção da joint-ventu-
re com sua própria gama de pro-
dutos e conteúdos. “Poderemos
nos mover rápido e fazer uma
oferta mais abrangente de smar-
tphones, laptops, tablets e TVs
que se conectam entre si e
abrem um novo mundo de en-
tretenimento online”, disse o
presidente de conselho e presi-
dente-executivo da compa-
nhia, Howard Stringer.

Até agora, os tablets e outros
produtos da Sony eram manti-
dos separados dos celulares cria-
dos e vendidos pela Sony Erics-
son. “A Sony quer fazer o mes-
mo que a Apple e unir vários
aparelhos”, diz Nobuo Ku-
rahashi, da Mizuho Investors Se-
curities. ■ Reuters
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Fan pages da Skol e Nike Futebolatingem
meiomilhão de fãs no Facebook

AUTOPEÇAS

Mercado automotivo acelerado faz
Grupo Randon faturar R$ 3,1 bilhões

Divulgação

Android não favorecerá
Motorola, diz Google

Michele Tantussi/Bloomberg

O Grupo Randon fechou os nove meses de 2011 registrando alta

de 17% na receita bruta em comparação a igual período de 2010,

enquanto a receita líquida consolidada atingiu R$ 3,1 bilhões, 16,3%

a mais em relação a janeiro-setembro do ano passado e o lucro líquido

consolidado ficou em R$ 218,9 milhões, crescimento de 29,2%. No

terceiro trimestre, o lucro foi de R$ 62,9 milhões, 5,1% menor que 2010.

“

As fan pages de Skol e Nike Futebol atingiram meio milhão de fãs,

cada uma, no Facebook. As páginas são gerenciadas pela F/Nazca, que

detém a conta de Skol desde 1996 e a de Nike desde 2005. “Estamos

firmes no propósito de desenvolver plataformas de comunicação

completas, com ligação cada vez mais próxima com os consumidores,

fãs e embaixadores”, disse Marcello Penna, diretor de atendimento.

AQUISIÇÃO

EMPRESAS

Dona da fabricante de celulares e do sistema operacional mais usado em celulares,

companhia busca fortalecer parceria com outros produtores, como Samsung e HTC

Vamos gerir a
Motorola de maneira
independente,
sem que a posição
do Android como
sistema aberto
seja prejudicada

Eric Schmidt

US$ 12,5 bi
É o valor pago pelo Google para

ficar com a Motorola Mobility, uma

das maiores fabricantes de celulares

do mundo, em agosto deste ano.

RESULTAD0

US$ 2,7 bi
Foi o lucro líquido da

companhia no terceiro

trimestre, um aumento

de 26% ante 2010.

FUNCIONÁRIOS

31.353
É o número de

empregados da empresa

de busca na internet

em todo o mundo.

CELULARES

Sony
Ericsson diz
que falta peça
para celular

EricSchmidt,

CEOdoGoogle
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