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Apple -, uma operação no varejo pode 
causar desde um simples mal-estar 
até uma reviravolta sem precedentes 
no mercado de tecnologia. Afinal, 
que empresa gostaria de ajudar 
um concorrente? Procurado pela 
DINHEIRO, o Google preferiu não se 
manifestar sobre o assunto. 

Para compreender a estratégia 
da companhia, o ponto de partida é 
observar que o Google hoje é muito 
mais que um simples buscador. Seus 
tentáculos estão por todos os lados 
na web, indo do tradicional e-mail até 
uma rede social que, apesar de estar 
longe de contar com a audiência de 
um Facebook, é capaz de amarrar um 
arsenal de sites poderosos. Serviços 
como YouTube, Reader e Maps estão 
integrados à rede social Google+. A 
empresa é também a responsável pelo 
mais popular sistema operacional de 
celulares do mundo, o Android, dono 
de três quartos do mercado. Com 
exceção de Apple, Nokia e BlackBerry, 
todos os maiores fabricantes têm 
aparelhos equipados com o Android. 
Mas, mesmo no caso dessas empre
sas que resistem a ter smartphones 
que rodam com o robozinho verde, 
em todos os sistemas operacionais os 
aplicativos oficiais da companhia de 
Brin estão entre os mais populares. 
Na lista dos que aderem ao Android 
sem restrições está a líder de mer
cado Samsung. Estaria a coreana 
disposta a bater de frente com seu 

fornecedor de software? 
Ao que tudo indica, sim. A fa

bricante do smartphone Galaxy já 
dispõe de uma rota de fuga pronta com 
celulares Windows. Além disso, está 
desenvolvendo um sistema operacio
nal chamado Tinzen, em parceria com 
a Intel. A estratégia passou a ser mon
tada logo depois de o Google comprar a 
Motorola, em 2011, um movimento que 
já sinalizava sua rota rumo ao mundo 
físico. "Não é possível afirmar se a 
criação do Glass está relacionada a tec
nologias adquiridas da Motorola", diz 
Bruno Freitas, analista da consultoria 
IDC. "Mas, na época da aquisição, ficou 
evidente que o Google estava interes
sado nas patentes da fabricante." 

A empresa ainda não se apro
veitou dos benefícios de ter à mão 
toda a cadeia de produção de um 
celular - algo que a Apple faz com 
mestria. Desde que foi adquirida, por 
US$ 12,5 bilhões, a Motorola só faz 
o feijão com arroz nos smartphones, 
sem nenhum grande produto. Até o 
momento, o gigante das buscas priori
zou as parcerias na área de hardware, 
estratégia usada desde sua estreia no 
setor de equipamentos, em 2010, com 
o celular Nexus One, produzido com 
a fabricante chinesa HTC. As vendas 
do aparelho, porém, ficaram muito 
abaixo das expectativas. Sem traquejo 
para atuar no varejo, o Google não fez 
parcerias com operadoras e definiu 
a internet como seu único canal de 
comercialização. Não deu certo. Sem 
poder experimentar o celular, os con
sumidores torceram o nariz. O Google 
aprendeu a lição e resolveu seguir o 
caminho tradicional do mercado nas 
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novas versões do aparelho. A estreia 
com o Nexus One não foi a única 
derrapada do Google, no campo dos 
hardwares. Em 2012, a empresa colo
cou no mercado o Nexus Q, uma esfera 
do dobro do tamanho de uma bola 
de tênis que prometia integrar todos 
os dispositivos da sala de estar. Após 
receber uma tempestade de críticas 
- muitas delas em razão dos US$ 300 
cobrados, preço considerado alto -, o 
Google retirou o produto de circulação 
semanas depois do lançamento. 

T E N D Ê N C I A : Esses obstáculos não 
desestimularam Brin. Além do Glass, 
2013 promete marcar a estreia de um 
laptop de alto desempenho chamado 
Pixel. O aparelho conseguiu fazer o ini
maginável: superar em 5% a resolução 
da tela retina do MacBook Pro, da Ap
ple. O aparelho trabalha com o Chrome 
OS, sistema operacional que enfatiza o 
trabalho em nuvem, território no qual 
o Google é um dos campeões. A aposta 
parece arriscada. Muitos analistas se 
perguntaram quem é o público-alvo do 
equipamento. Ainda assim, faz sentido 
imaginar o Pixel como um abre-alas 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 803, p. 46-49, 6 mar. 2013.




