
U M A H I S T Ó R I A épica de 
facções em guerra em uma 
paisagem estranha e mu
tável, uma história de in
cursões e sítios, de tramas 
e traições, de agilidade no 
campo de batalha e esper

teza com o dinheiro. 
A sequência de grossos romances de 

fantasia que George R. R. Martin ini
ciou com A Guerra dos Tronos, e que a 
HBO transformou em programa de su
cesso na televisão, oferece um tipo de 
experiência imersiva em um mundo que 

sempre foi popular entre os amantes de 
tecnologia. Mas, hoje em dia, o escapis-
mo que eles oferecem pode ser tingido 
por um estranho sentido de reconheci
mento. O Vale do Silício oferece poucos 
dragões ou lobos selvagens, mas as his
tórias de Martin sobre um mundo que 
perdeu seu rei refletem a realidade atual 
da indústria tecnológica, onde as linhas 
de batalha entre quatro grandes com
panhias consideradas donas da internet 
de consumo - Google, Apple, Facebook 
e Amazon - estão em um fluxo furioso. 
A morte, no ano passado, de Steve Jobs, 

o monarca da Apple, roubou do mundo 
da tecnologia sua coisa mais próxima da 
realeza. Mas mesmo antes da passagem 
de Jobs crescia a tensão entre as gran
des potências da geração web, enquanto 
a chegada da computação móvel pertur
bava o equilíbrio de poder anterior. 

A indústr ia tecnológica tem uma 
história de rivalidades amargas: IBM e 
Apple nos anos 1980, Microsoft e Nets
cape nos 1990. Mas as rivalidades que 
moldam o mercado hoje são ainda mais 
ricas e complexas, sobretudo por ter 
viés pessoal. Três das quatro grandes 
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ainda são dirigidas por homens que f i 
zeram seus bilhões como fundador ou 
cofundador desses impérios: Jeff Be-
zos, da Amazon, Larry Page, do Goo
gle e Mark Zuckerberg, do Facebook. 
E apesar de Jobs não dir igir mais a 
Apple, ele treinou seu sucessor, Tim 
Cook, como principal executivo. "Na 
história moderna da tecnologia, nunca 
vimos um grupo tão altamente enga
jado de executivos-chefes e fundado
res", diz Mary Meeker, sócia da Klei-
ner Perkins Caufield & Byers, uma em
presa de capital de risco. 

A indústria também nunca viu fir
mas tão jovens e briguentas (a Apple, 
a mais antiga do quarteto, foi fundada 
em 1976), com tanto poder de fogo f i 
nanceiro. Cada uma das empresas de
senvolveu um poderoso modelo empre
sarial. O Google transformou as pes
quisas em um enorme gerador de di
nheiro, ligando-as à publicidade. O Fa
cebook está no processo de fazer al
go semelhante com os interesses e re
lacionamentos das pessoas revelados 
em suas redes sociais. A Amazon tor
nou barato e fácil encomendar produ

tos físicos ou conteúdo digital online. E 
a Apple cunhou dinheiro vendendo be
los brinquedos com preços elevados. 

Isso permit iu que as empresas 
acumulassem dinheiro em suas arcas de 
guerra. Elas vão precisar. As quatro cres
ceram quando a computação era basica
mente uma coisa feita em uma mesa ou 
em um laptop, com programas que era 
preciso manipular. Agora, como no rei
no de Westeros de Martin, onde o leitor 
é sempre lembrado de modo apocalípti
co de que "o inverno está chegando", seu 
mundo passa por uma grande mudança. 
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Enquanto a web se torna algo que vi
ve através de e no telefone, e o softwa
re é algo manipulado em uma nuvem, 
as linhas claras que antes definiam ter
ritórios e estratégias se misturam. Uma 
combinação de ameaça e oportunida
de leva as quatro grandes a usar seu di
nheiro e perícia para atacar em outras 
áreas, às vezes em terras inabitadas, às 
vezes em lugares onde outra firma está 
acostumada a dominar. E elas não são as 
únicas envolvidas na disputa. 

Uma série de pequenos lordes ini
ciantes, como o Twitter nos microblo-
gs ou a Square em pagamentos por ce
lular, tenta escavar seus feudos, ou v i 
sando ser compradas pelas quatro 
grandes ou tornando-se potências por 
direito próprio. E também há um an
tigo império a enfrentar. A Microsoft, 

que recentemente lançou seu primeiro 
computador tablet, se esforça para vol
tar ao jogo, tendo se ocupado lucrati
vamente com software para PC. Mas é 
a batalha entre as quatro grandes que 
terá o maior impacto no futuro sobre 
o modo como os indivíduos encontram 
a informação, consomem conteúdo e 
adquirem todo tipo de coisa, e sobre 
quem recebe seu dinheiro em troca. 

Os campos de batalha em que as 
quatro grandes lutam são, como a 
maioria dos campos de batalha, desor
denados e confusos. Eles também são 
numerosos. A Apple e o Google cru
zam espadas em sistemas operacio
nais para smartphones e tablets. As 
duas e a Amazon batem suas cabeças 
em hardware. O Google e o Facebook 
tornaram-se inimigos jurados em re
des sociais. Alguns dos outros prota
gonistas têm até desígnios para o co
mércio eletrônico, que há muito tem
po é o baluarte da Amazon. 

Eles também têm territórios para 
defender. Veja o Google. Sua máquina 
de buscas lhe dá um rico território. A 
empresa continua despejando dinhei
ro para refinar os algoritmos que mo
vem seu motor. Ela reforçou suas de
fesas ao ameaçar outros serviços que 
ajudam a encontrar coisas, por exem
plo, comprando a ITA software, firma 
que fornece dados de voos e outras in
formações de viagem. 

Não será fácil arrancar essa rentá
vel propriedade do Google. Mas cada 
uma das outras gigantes da web ado
raria escavar um pedaço. Possivelmen
te, a maior ameaça venha da Apple. As 
duas firmas costumavam desfrutar um 
dos relacionamentos mais cálidos na 
indústria tecnológica. Tanto, na ver-

tos dos 181 milhões de smartphones 
produzidos no terceiro trimestre de 
2012.O Google diz ativar 1,3 milhão de 
dispositivos Android por dia. 

O que a empresa retratou como uma 
maneira inteligente de manter as op
ções abertas pareceu para a Apple uma 
declaração de guerra, em que um Jo-
bs furioso disse que pretendia se tor
nar "termonuclear". O Siri, da Apple, 
assistente pessoal ativado por voz, faz 
parte do ataque - um novo tipo de mo
tor de busca que pode dar respostas aos 
usuários em movimento. A polêmica 
decisão da Apple, no início deste ano, 
de tirar o Google Maps do iOS e substi
tuí-lo pelo produto de mapas defeituo
so da própria empresa, é outra tentativa 
de oferecer maneiras de encontrar coi
sas independentes do Google. 

dade, que o então executivo-chefe da 
firma, Eric Schmidt, participou da di
retoria da Apple de 2006 a 2009. Ho
je, elas travam um conflito tão inten
so como um daqueles de Martin, em
bora um pouco menos guarnecido de 
incesto, depravação e parricídio. 

Em seu coração está a concorrên
cia entre o sistema operacional mó
vel iOS da Apple, que aciona o iPhone 
e o tablet iPad, e o rival sistema opera
cional Android, do Google, usado por 
uma série de fabricantes como a Sam
sung e a HTC. O Google comprou a fir
ma que criou o Android em 2005 como 
uma defesa estratégica. Ela temia que 
sua máquina de busca e outros servi
ços fossem excluídos de equipamentos 
móveis de propriedade de potenciais 
adversários. A partir dai, ela transfor
mou o sistema em um formidável con
corrente do iOS. Segundo a firma de 
pesquisas de mercado IDC, o Android 
foi o sistema escolhido para três quar-
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Alguns especialistas acreditam que 
a Amazon também representa uma 
ameaça na batalha para encontrar coi
sas. "O Google costumava ser o cobra
dor do pedágio, dirigindo as pessoas 
para a Amazon", diz John Battelle, ex
periente analista do Vale do Silício e 
fundador da Federated Media. "Ago
ra as pessoas estão cada vez mais con
tornando o Google e indo diretamente 
para a Amazon para encontrar e com
prar coisas." Ele tem uma tese: a firma 
de pesquisas Forrester admite que 30% 
dos consumidores online dos Estados 
Unidos começam a procurar um pro
duto na Amazon. O Facebook trabalha
ria em um produto de buscas com um 
viés social. Zuckerberg disse recente
mente em uma conferência que, graças 
aos usuários procurarem amigos e ou

tras coisas, a rede social está tratando 
"cerca de 1 bilhão de pesquisas por dia, 
e basicamente nem estamos tentando". 

Enquanto a Apple luta com o Goo
gle em uma fronteira, combate a Ama
zon na outra, onde a batalha é para ser 
o melhor provedor de conteúdo online. 
Depois de lançar o iPod, a Apple mon
tou um ataque inesperado ao reino do 
conteúdo com sua loja de música digital 
iTunes. O conteúdo vendia o hardware e 
vice-versa, uma estratégia bem-sucedi-
da que iniciou uma nova rivalidade com 
a Amazon, que começou como uma l i 
vraria em meados dos anos 1990, mas lo
go se diversificou, primeiro com a venda 
de CDs e DVDs, agora de roupas, arti
gos para cozinha e tudo o mais. Mas, em 
2011,37% da receita de 48 bilhões de dó
lares da Amazon ainda vieram da mídia, 
tanto física quanto digital. 

A batalha mais dura entre elas até 
agora foi o mercado de livros eletrôni
cos. A Amazon respondeu por cerca de 

dois terços de todos os downloads de l i 
vros digitais nos Estados Unidos no ano 
passado. A Apple realizou apenas 5%, 
mas tem tentado atrair as editoras com 
uma estratégia agressiva que lhes dá 
mais liberdade para determinar os pre
ços dos e-books do que sob as condições 
da Amazon. Na música digital, as tabe
las se invertem, com o serviço de músi
ca Cloud Player da Amazon na luta pa
ra conseguir um naco da enorme parce
la de mercado da iTunes. Em vídeo, as 
duas firmas tentam abrir caminho con
tra a Netflix, transformada de uma vi -
deolocadora em um provedor de vídeo 
em fluxo direto (streaming). 

As plataformas são as armas com que as 
facções guerreiras buscam governar su
as próprias terras e conquistar novas. As 
patentes são as armas com que elas ten
tam prejudicar diretamente seus adver
sários. Apesar de alguns processos terem 
sido abertos por trolls que acumulam pa
tentes sem realmente fabricar coisas, vá
rios foram movidos por uma gigante, ou 
uma companhia que atua como sua fa
chada, contra uma das outras. A Apple 
vem fazendo lobby em processos na are
na de smartphones como se estivesse ar
mada de uma catapulta. A Google captu
rou a Motorola Mobility em grande par
te para pôr as mãos nas milhares de pa
tentes emitidas e pendentes da empresa, 
assim reforçando suas defesas e acumu
lando munição para disparar contra as 
fortalezas da concorrência. 

Com os campos de batalha aparente
mente em multiplicação a cada trimestre 
- carteiras móveis, computação em nu
vens e quem sabe o que mais -, é difícil 
localizar as mudanças estratégicas so
bre os reveses táticos. Os aparentes fra
cassos de hoje podem conter as semen
tes de futuras vitórias. O Google+, últi
ma tentativa do Google de sitiar o Face
book, tem seus defeitos. A Apple estava 
terrivelmente despreparada para o ata
que ao Google Maps. Mas se o Google 
quiser progredir na arena social, e a Ap
ple em serviços baseados em localização, 
elas precisam fazer apostas ousadas, e 
nos dois casos ao menos ganhar algum 
tipo de cabeça de praia. O desafio que as 
empresas enfrentam é ir além da decep
ção inicial com habilidade suficiente pa
ra transformar as aberturas em êxitos. 

Ninguém parece ter probabilidade 
de vencer rapidamente. "Haverá mui
ta guerra de trincheiras", prevê Roelof 

Botha, da Sequoia Capital, um investi
dor de risco. E parece provável que isso 
será ótimo para os consumidores, que 
poderão escolher entre um leque cada 
vez maior de tecnologias inovadoras e 
baratas (ou gratuitas). É claro, confor
me a concorrência aumentar, as firmas 
poderão ser tentadas a proteger mais 
rigidamente seus territórios ou usar 
meios escusos para atacar os das ou
tras. Isso tem levado os reguladores a 
sair de seus covis. "Você começa a ver 
um momento de império contra-ata
ca entre as autoridades antitruste", diz 
Adam Thierer, um pesquisador da Uni
versidade George Mason. 

Grupos de defensores civis na Euro
pa e nos Estados Unidos têm examinado 
acusações de que a Apple conspirou com 
algumas editoras para romper o domí
nio da Amazon nos e-books. Eles tam
bém examinam o Google atentamen
te. Certas empresas, algumas ligadas à 
Microsoft, acusaram a firma de buscas 
de promover brutalmente seus serviços, 
como o Google+, nos resultados de bus
cas. Alegam ainda que usa conteúdo de 
concorrentes sem permissão, e que fe
chou acordos anticompetitivos em pu
blicidade. A firma está sob tiroteio, su
postamente por usar patentes de smart
phones para sufocar a concorrência. As 
legiões de advogados do Google lutam 
contra essas acusações. 

Page, Cook, Zuckerberg e Bezos pre
cisam, portanto, mapear o rumo de su
as respectivas firmas por meio de ter
ritório jurídico e regulatório perigoso. 
Ao mesmo tempo, precisam evitar dis
trações do combate aos rivais. Os impe
radores loucos da Microsoft perderam 
muito terreno ao enfrentar o poderio 
desumano do Departamento de Justiça. 
E os acionistas, famintos por lucros em 
uma economia global moribunda, preci
sam ser mantidos felizes. 

Um rei que dominar tudo isso pode
ria reivindicar o trono por direito, mas 
suas chances de ser mais que o primeiro 
entre iguais, ou de um reinado duradou
ro, seriam pequenas. Como em Weste-
ros, essas batalhas e tramas prometem 
muito mais sequências e séries. • 

*©2010 The Economist Newspaper 
Limited. Todos os direitos reservados. 
Fonte: Economist.com, traduzido por 
CartaCapital, publicado sob licença. 
O artigo original, em inglês, pode ser 
encontrado em www.economist.com 
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