Relembre as aquisições no mercado de tecnologia que deram certo
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Recordamos negociações que geraram alguns dos produtos e serviços mais famosos da
história
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Frequentemente a mídia reporta aquisições e fusões entre empresas que, no primeiro
momento, podem parecer apenas fatos isolados. Mas, no decorrer dos anos, a união das forças
revelam produtos e serviços superpopulares.
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O sistema operacional da Apple, o Mac OS X, foi criado após a aquisição da NeXT pela Apple. A
companhia de desenvolvimento de plataformas voltadas ao mercado de educação superior foi
fundada pelo próprio Steve Jobs na época em que ele saiu da Apple, em 1985. A compra da
empresa não só ofereceu à companhia da maçã a oportunidade de lançar um novo sistema
operacional, como foi responsável pela volta de Jobs à Apple.
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Já o SoundJam, aplicativo de reprodução de músicas MP3, criado pela Casady & Greene, deu
origem ao iTunes. Em 2004, a Apple comprou os direitos do programa e contratou os três
programadores que o criaram. Hoje, o iTunes é o grande responsável pela compra de
conteúdos, reprodução de áudio e vídeo, e organização da biblioteca digital nos computadores
da Apple.
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Mais recentemente, em 2010, a fabricante adquiriu a empresa Siri, responsável por um
software de controle por voz, e o incorporou ao seu smartphone como um serviço de
assistência pessoal. No lançamento do iPhone 4S, em outubro de 2011, o mundo pôde
conhecer o software repaginado e integrado aos aplicativos do iOS. O Siri foi um dos
responsáveis pelo sucesso do aparelho, que vendeu 4 milhões de unidades apenas no seu fim
de semana se estreia.
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A Apple ainda aproveitou as tecnologias de outras companhias adquiridas. A Fingerworks
ajudou a criar o iOS multitouch, a Silicon Grail serviu de base para o editor de vídeo Final Cut,
e a Lala deu um empurrão no iCloud e iTunes Match.
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O Google também fez boas aquisições no passado e costuma agregar tecnologias novas em
seus produtos e serviços. Em 2005, a gigante de buscas comprou a empresa de software
mobile Android que, alguns anos depois, se tornou o popular sistema operacional móvel da
companhia, usado por diversas fabricantes como Samsung e Motorola.
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No mesmo ano, o Google também apostou suas fichas na Urchin Software Corporation, e
construiu a partir dela o Google Analytics, que também foi aperfeiçoado com a aquisição da
TrendAnalyzer, em 2007. Nesta época, a companhia ainda comprou a Tonic Systems que se
tornou o Google Docs.
A empresa também fez compras prontas que geraram bons resultados como foi o caso do
YouTube, adquirido em 2006 por US$ 1,65 bilhão, e do Picasa, obtido em 2004. Esta
aquisição, aliás, também deu ao Google a oportunidade de usar parte da tecnologia do
organizador e visualizador de imagens no Blogger – abocanhado em 2003 pela gigante de
buscas.
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A Microsoft não fica fora da lista das empresas que fizeram aquisições benéficas à companhia.
Em 1987, ela pagou US$ 14 milhões pela Forethought, criadora do PowerPoint. A partir daí,
em 1990, as primeiras versões do PowerPoint no Windows foram produzidas e, desde então, o
programa tem sido padrão no pacote Office da companhia.
Alguns anos depois, em 1998, a tecnologia de correio eletrônico gratuito Hotmail se tornou um
componente da Microsoft Networks, e até hoje é um dos serviços mais populares da empresa,
apesar de ter sido recentemente substituído pelo Outlook.com.
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Já o Facebook foi atrás da Beluga em 2011 para incorporar a tecnologia do app ao Facebook
Messenger. Com a união das tecnologias, o aplicativo de chat da rede social permite fazer
conversas em grupo pelo celular, enviar fotos, compartilhar sua localização e ver quando o
contato está digitando.
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Ainda existem centenas de histórias de sucesso como essas, e alguma delas ainda estão para
acontecer. Nos últimos meses, as aquisições mais comentadas e que devem originar bons
frutos são do Skype (software de videoconferência) pela Microsoft, da Motorola Mobility pelo
Google, e o Instagram (app de compartilhamento de fotos) pelo Facebook. Muitas apostas já
foram feitas em cima destas uniões, mas ainda é preciso esperar para ver, de fato, quais serão
as mudanças.
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Você se lembra de mais aquisições e uniões que deram certo? Relembre as integrações nos
comentários abaixo, e aproveite para deixar sua opinião: quais serão as próximas aquisições e
o que elas poderão nos trazer de bom? Arrisque um palpite!
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Fonte: Olhar Digital [Portal]. Disponível em:
<http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/relembre-asaquisicoes-no-mercado-de-tecnologia-que-deram-certo/>. Acesso em: 19 out. 2012.

