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Cenário Microsoft, Google e Amazon desenvolvem aparelhos próprios e desafiam a indústria de equipamentos

Titãs de software voltam-se para dispositivos
Chris Nuttall e Sarah Mishkin
Financial Times, de San Francisco
e Taipé

Suas marcas podem parecer
mais familiares em um site ou
pacote de software, mas os no-
mes e logotipos da Amazon, do
Google e da  Microsoft estão apa-
recendo cada vez mais em equi-
pamentos, à medida que essas
companhias perseguem suas
ambições na área de mobilidade.

Não contentes em fornecer
apenas a mídia, serviços e softwa-
re para os smartphones, tablets e
notebooks da atualidade, as três
estão desenvolvendo seus pró-
prios dispositivos e modelos co-
mo o smartphone Nexus e os ta-
blets Kindle Fire e Surface.

O imperativo é assegurar um
maior grau de controle e influên-
cia em uma categoria em forte
crescimento — tendo em vista
que, ao contrário do que ocorreu
na era do PC, a experiência dos
usuários de serviços baseados na
web são influenciados não ape-
nas pelo desenho do site, mas
também pelo peso, tamanho e
design do dispositivo móvel que
detêm em suas mãos.

O equipamento no passado
importava pouco para os líderes
da internet, pois o PC tornou-se
uma commodity. A intensa com-
petição entre os fabricantes sig-
nificava margens de lucro muito
baixas para o gosto da Dell, da
H e w l e t t - Pa c k a r d (HP) e da A c e r.

Por outro lado, a Microsoft,
juntamente com a Intel, arran-

cou uma grande fatia dos lucros
da indústria por governar sobre
um mundo do PC “horizontal” —
elas forneciam o software e os
chips que impulsionavam a pla-
taforma aberta da web, sobre a
qual Google e Amazon construí-
ram seus negócios.

Com a ascensão da internet
móvel, no entanto, esse modelo
está se desintegrando e compa-
nhias de internet têm de repen-
sar o seu lugar no mundo, o que
tem provocado uma revisão na
maneira como as companhias
veem os equipamentos.

A Apple é, até agora, a única
companhia de tecnologia que
aperfeiçoou um modelo alternati-
vo fechado de projetar software e
equipamento próprios para dispo-
sitivos móveis, mas os outros estão
lutando para se recuperar.

A rentabilidade da Apple tam-
bém desafia a visão convencional
de que equipamento é um negó-
cio de margem baixa. No primei-
ro trimestre deste ano, a margem
operacional da Apple ultrapas-
sou a da Microsoft pela primeira
vez. A Microsoft agora parece es-
tar seguindo o exemplo da Apple
com seu tablet Surface, que os
analistas esperam ser vendido a
um preço mais alto.

Mas, ao contrário de marcas
tradicionais de equipamentos, os
novos entrantes geralmente con-
sideram que fazer e vender seus
próprios dispositivos como ape-
nas um meio para atingir um fim.

No caso da Microsoft, analistas
dizem que sentiram necessidade

de convencer os consumidores so-
bre as capacidades do Windows 8
— talvez o lançamento mais im-
portante da história do sistema
operacional — , apresentando-o
em tablets que utilizam chips ba-
seados na tecnologia da Arm e
aqueles com os chips da Intel em
duas versões do Surface a serem
lançadas ainda este ano.

Wayne Lam, analista de comu-
nicação sem fio da empresa de pes-
quisa IHS, diz: “Para a Amazon, o
equipamento está lubrificando as
engrenagens do comércio. Seus
produtos [os dispositivos Kindle]
são vendidos com uma margem
muito baixa e sua filosofia consiste
em conseguir um produto com
um custo mínimo [que possa fazer
dinheiro a partir das compras dos
consumidores de aplicativos e
conteúdos] durante sua vida útil.”

Carolina Milanesi, analista de
dispositivos de consumo do
G a r t n e r, diz: “Para o Google, tra-
ta-se do acesso ao mercado de
massa. O Google gera receita a
partir do grande número de pes-
soas que estão usando a pesquisa
e os seus outros serviços, então se
isso tem sido limitado pelo equi-
pamento que os consumidores
podem usar, isso limita a sua
oportunidade de receita.”

O Google tem sido bem-sucedi-
do na expansão do mercado de
smartphones com o sistema ope-
racional Android, mas nem tanto
em tablets, onde a participação de
mercado do iPad tem sido dura-
mente prejudicada. Daí a motiva-
ção para o primeiro tablet do Goo-
gle lançado no mês passado, o Ne-
xus 7, um dispositivo de US$ 199,
de 7 polegadas, que tem sido mui-
to elogiado pelos críticos pela sua
riqueza de recursos, design atraen-
te e preço baixo.

Ao entrar no mercado de equi-
pamentos, as companhias de in-

ternet ganham força para dominar
seus parceiros atuais, os fabrican-
tes de dispositivos, que podem, co-
mo resultado, acabar alijados. JT
Wang, executivo-chefe da A c e r,
quarta maior fabricante de PCs do
mundo em vendas externas, afir-
mou ao “Financial Times” em uma
entrevista recente que ele solicitou
que a Microsoft “pensasse duas ve-
zes” sobre o Surface.

Mas, com consumidores aces-
sando cada vez mais a internet de
dispositivos móveis, a necessida-
de de atendê-los nesse território
supera todas as reservas que as
companhias de internet pode-
riam ter para entrar na área de
equipamentos. Lam diz que mo-
delos de negócios tradicionais e
relações com a cadeia de supri-
mentos não se aplicam no celular
— é o relacionamento com os
clientes que é fundamental.

Milanesi disse: “A HTC e a Sam -
sung podem estar tão chateadas
quanto queiram, mas para onde
elas vão? Elas investiram muito no
Android e não existem realmente
muitas outras opções fora se você é
um fornecedor de equipamentos.”

Nem todas as companhias de
internet estão convencidas de
que precisam ter seu próprio
equipamento. Um telefone do
Facebook tem sido alvo de ru-
mores, mas Mark Zuckerberg,
executivo-chefe da rede social,
disse a analistas no mês passado
que ele não considerava que isso
faria muito sentido e preferia
uma integração mais profunda

Para grupos de internet,
produzir dispositivos é
um meio para atingir
outro fim, o de vender
software e conteúdo

com sistemas operacionais para
smartphones já existentes.

Segundo Lam, “a mobilidade es-
tá crescendo, então talvez haja um
fogo ardendo na administração do
Facebook para conseguir alguma
coisa lá fora, mas eles têm que en-
contrar o relacionamento certo
com as operadoras e encontrar o
modelo de negócios para torná-lo
atraente para os consumidores.”

Tim Bajarin, um consultor in-
dustrial da Creative Strategies,
afirmou que levaria algum tem-
po para que o Google e outros se-
jam capazes de desenvolver jun-
tos produtos com a consistência
de design da Apple, aplicativos
atraentes e serviços de conteúdo.

No entanto, Google, Microsoft e
Amazon têm potencial de adotar o
modelo vertical da Apple que
combina software, serviços e equi-
pamento para obter o controle to-
tal sobre o design e a função dos
dispositivos móveis futuros, de
acordo com Richard Doherty, dire-
tor da consultoria de tecnologia
Envisioneering Group. “Isso mu-
daria consideravelmente o campo
de jogo”, afirmou ele.

Especialistas em equipamen-
tos temem que esse modelo de
parceria fique no passado.

No início de 2010, o Google pe-
diu à HTC, de Taiwan, para desen-
volver o Nexus One, um celular
emblemático destinado a apresen-
tar o então relativamente novo sis-
tema operacional Android. Foi a
primeira de uma série de colabora-
ções entre o Google e os fabrican-
tes de equipamentos, desde os lap-
tops Chromebook até o último ta-
blet Nexus 7, fabricado pela Asus,
escreve Sarah Mishkin, em Taipé.

Se essas parcerias foram um su-
cesso é uma questão de debate. O
Nexus One, apesar de boas críticas,
vendeu muito pouco. O Google
criou uma loja on-line para vender

o Nexus, apenas para fechá-la al-
guns meses após a sua abertura. Da
mesma forma, as versões posterio-
res do smartphone Nexus foram
muitas vezes ofuscadas por mode-
los próprios de fabricantes de celu-
lares. No entanto, analistas dizem
que o primeiro projeto, pelo me-
nos, era mutuamente benéfico.

“O Google era um novato em
smartphone, então ele pôde ad-
quirir muita tecnologia e expe-
riência com a HTC”, afirmou Joey
Yen, analista da IDC. Para a HTC,
produzir o celular do Google ele-
vou o seu perfil.

Mesmo que o Nexus One não te-
nha vendido muito bem, a popula-
ridade com o sistema Android a
ajudou a liderar o mercado por
mais de um ano. “Quando o An-
droid foi lançado, a HTC teve tem-
po para ser o primeiro motor de ar-
ranque do Google, por isso benefi-
ciou-se muito”, disse Aaron Jeng,
analista da Nomura, em Taipé.

Mas há preocupações entre os
fabricantes de equipamentos de
que, em vez dessas parcerias, os
fabricantes de software, como
Google ou Microsoft, estejam ca-
da vez mais interessados em com-
petir com os fabricantes de dispo-
sitivos diretamente. A decisão da
Microsoft de lançar sozinha o seu
tablet Surface já provocou fortes
críticas de JT Wang, da Acer, ape-
sar da relação estreita entre as
duas empresas anteriormente.

O Google, que afirmou buscar
a colaboração em vez da concor-
rência com os fabricantes de
equipamentos, causou alarme
no setor ao adquirir a Motorola
M o b i l i t y. “Acredito que, se o Goo-
gle realmente decidir entrar no
negócio de equipamento sozi-
nho, isso será feito com a marca
M o t o r o l a”, afirmou Tim
Bajarin, consultor da Crea -
tive Strategies.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2012, Empresas, p. B2.




