
Em breve, Google e Amazon no Brasil
O buscador está contratando profissionais, enquanto a varejista põe medo na concorrência local
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Dois gigantes norte-america-
nos da internet que atuam ape-
nas indiretamente no Brasil po-
dem chegar logo ao país. O bus-
cador Google e a varejista Ama-
zon devem abrir formalmente
seus escritórios em São Paulo
num futuro próximo, segundo
indícios que circulam no merca-
do há alguns meses. Procuradas
por e-mail para comentar a pos-
sibilidade, as companhias man-
tiveram silêncio.

O Google já teria até mesmo
contratado um presidente para
a operação brasileira. Seu nome
seria Caio Túlio Costa. O ex-pre-
sidente do Universo Online ne-
gou que tenha recebido convite
para liderar os negócios do bus-
cador no País. O fato é que há
alguns meses a companhia lista
em sua página de empregos uma
série de vagas para o Brasil. Até
agora, sabe-se apenas que Emer-
son Calegaretti, ex-UOL, foi con-
tratado como gerente de vendas.
Ele fez sua primeira aparição pú-
blica vestindo a camisa do Goo-
gle na semana passada, num
evento da Associação de Mídia
Interativa (AMI).

Restam ainda muitas vagas
em vendas, o que dá uma boa
dica do que o Google virá fazer
aqui: vender links patrocinados,
aqueles discretos anúncios que
aparecem na tela do consumidor
de acordo com sua busca. Esse

A Amazon, de Jeff Bezos, e o Google vêm disputar mercado
que movimentou RS 1,89 bilhão no primeiro trimestre

negócio já representa mais da
metade do faturamento do Goo-
gle e de outros buscadores,
como o Yahoo. A vaga para a
coordenadoria de AdWords, o
sistema de links patrocinados do
Google, estava em aberto até a
semana passada.

Já no caso da Amazon as in-
formações são mais difusas. Há
quem garanta que a companhia
já contratou um executivo bra-
sileiro para iniciar seu desembar-
que. Na verdade, ninguém acre-
dita que a empresa fundada por
Jeff Bezos há exatos dez anos
continuará a negligenciar o mer-
cado virtual brasileiro. Só não se
sabe quando isso ocorrerá. O
Submarino, que é um potencial

concorrente e ao mesmo tempo
um bom negócio para a Amazon,
já se prepara para a investida
norte-americana. Em recente
entrevista ao jornal Valor Econô-
mico, o principal executivo da
empresa, Flávio Jansen, revelou
que a abertura de capital reali-
zada em abril foi formatada para
evitar uma compra por parte da
Amazon via Bolsa de Valores.

No jargão do mundo financei-
ro, o Submarino se protegeu de
uma aquisição hostil ao impor re-
gras para a venda de suas ações.
Se alguém comprar mais de 20%,
terá necessariamente de fazer
uma oferta para ficar com o res-
to da companhia. Sem isso, um
eventual comprador poderia

atuar "em silêncio" no mercado
até adquirir a maioria das ações,
o que deixaria os atuais contro-
ladores reféns do novo sócio. De
qualquer forma, Jansen acredi-
ta que antes de 2007 não sentirá
os efeitos da concorrência da
Amazon, mesmo que ela come-
ce a operar já no ano que vem.

Do ponto de vista mercado-
lógico, faz todo o sentido a che-
gada ao Brasil dos dois pesos
pesados. Apesar de toda a limi-
tação imposta pela dificuldade
em expandir o número de inter-
nautas por causa dos custos,
proibitivos para a maioria da po-
pulação, o País se consolidou
como um dos grandes mercados
virtuais. E com grande potencial
de crescimento.

Segundo cálculos da E-con-
sulting, o varejo virtual no Brasil
arrecadou R$ l ,89 bilhão no pri-
meiro trimestre deste ano, numa
conta que inclui bens de consu-
mo, automóveis e viagens. Nada
menos do que 31% acima do ob-
tido nos três primeiros meses de
2004. Quando isolados os bens
de consumo, que é a praia da
Amazon, o crescimento foi de
49%. O total do faturamento foi
de R$ l bilhão.

Para o Google, a chegada ao
País é natural, já que ele é am-
plamente utilizado por internau-
tas brasileiros e requer muito
menos investimentos do que

uma eventual instalação da Ama-
zon. O buscador já funciona em
português, ao contrário da Ama-
zon, que obriga seus muitos con-
sumidores brasileiros a encarar
as compras em inglês. Basta ape-
nas montar o escritório e come-
çar a faturar com publicidade.
Além disso, o fenômeno Orkut,
que curiosamente ficou restri-
to ao Brasil, pertence ao Goo-
gle. É muito provável que a
empresa realize investimentos
no site de relacionamentos, já
que até hoje ele não exibe ne-
nhum tipo de publicidade e não
tem uma fonte de renda defini-
da. Recentemente, passou a
funcionar também em portugu-
ês, uma antiga reivindicação dos
fanáticos brasileiros.

As chegadas de Google e
Amazon, se confirmadas, segui-
riam o caminho inverso da tam-
bém gigante norte-americana
América Online (AOL). Aos pou-
cos, a divisão para a América La-
tina da companhia está sendo
desativada. Demissões têm sido
comuns no escritório brasileiro,
que vive um clima de fim de fei-
ra. A empresa enfrentou uma sé-
rie de problemas desde que che-
gou ao Brasil, em 1999. Das mal-
fadadas distribuições de CDs dos
tempos do lançamento até as re-
centes mudanças constantes de
comando, a AOL nunca viveu dias
tranqüilos em território nacional.
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