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Assediado por
questões de
privacidade e com
as ações em queda,
o gigante da internet
enfrenta sua primeira
crise de imagem
Sérgio Teixeira Jr.

N ÃO FALTAM MEDIDAS PARA COM-
provar o sucesso do Google.
Em apenas sete anos, o que
nasceu como projeto acadêmi-

co de dois estudantes tornou-se uma das
maiores histórias de sucesso do mundo
dos negócios. Na primeira semana de mar-
ço, o valor de mercado da empresa, 111 bi-
lhões de dólares, superava o de compa-
nhias como Coca-Cola. McDonald's, Ti-
me Warner e DuPont. Metade dos inter-
nautas procura o Google para fazer suas
pesquisas, o que corresponde a 2.5 bilhões
de consultas mensais. O número de fun-
cionários dobra a cada ano e hoje chega
perto de 6 000. Existe um outro lado do
sucesso, porém, que não pode ser mostra-
do em gráficos, mas é igualmente impor-
tante para a compreensão do fenômeno
Google: o charme. O Google é bacana,
legal, divertido. Os funcionários traba-
lham felizes, jogam basquete no meio do
expediente, comem muito bem—de gra-
ça — e ainda podem dedicar parte de seu
tempo a projetos pessoais. A única preo-
cupação é servir aos usuários sem desres-
peitar a máxima da empresa: Don 't be evil,
algo como "Não seja do mal".

Ou pelo menos essa é a história em que
todos gostariam de acreditar. Aqui e ali,
começam a surgir as primeiras manchas
na reputação do negócio criado pelos jo-
vens e sorridentes Larry Page e Sergey
Brin. Das concessões à censura chinesa às
dúvidas dos investidores, passando pelas
preocupações com a privacidade dos usuá-
rios, já há muita gente se perguntando se

Protesto de tibetano e os fundadores,
Larry Page e Sergey Brin: enrolados
com a censura do governo chinês

o Google não começa a parecer cada vez
menos com o menino bonzinho da inter-
net e cada vez mais com companhias po-
lêmicas como Wal-Mart, McDonald's e
Microsoft. Para quem observa todos os
passos da empresa, como o jornalista John
Battelle, esse pode ser um ponto decisivo
na curta história do gigante da internet.
"Há pouco espaço para a mentalidade in-
dividualista que levou a empresa aonde ela
se encontra hoje", escreveu Battelle, au-
tor de A Busca, livro que narra a história
do Google, em seu blog. Battelle aponta
indícios de que a crise da Microsoft não
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EL COM O GOOGLE
começou com o processo antitruste movi-
do pelo governo americano, mas anos an-
tes — quando a elite do mundo digital en-
tendeu as ambições da empresa e perdeu
a confiança em Bill Gates. '"Será que o
Google consegue mudar sua cultura e evi-
tar o mesmo destino?", pergunta Battelle.

O primeiro sinal de mudança foi na re-
lação com Wall Street. Ao contrário de
companhias de capital aberto do mesmo
porte, o Google não divulga estimativas
prévias de seu desempenho financeiro.
Embora não sejam obrigatórias, essas pre-
visões servem como baliza para os gran-
des investidores. Não havia nem sequer
um gerente de relações com os acionistas
— o primeiro foi contratado apenas recen-
temente. Foi a falta de clareza que fez com
que as ações da empresa caíssem quase
20% no final de janeiro, quando os resul-
tados do último trimestre de 2005 ficaram
abaixo do esperado pelo mercado (por cau-
sa de um impacto fiscal inesperado, se-
gundo os executivos do Google). Numa
reunião com analistas financeiros no ano
passado, o cozinheiro-eheie da empresa
falou sobre os pratos que seriam servidos
no almoço. Esse tipo de independência —
ou arrogância, como diriam alguns — fi-
cou no passado. No início deste mês, a em-
presa repetiu o encontro com Wall Street.
Embora continue se recusando a dar mais
detalhes sobre a operação, alegando se-
gredos de negócio, participaram do encon-
tro o CEO, Eric Schmidt, e o diretor fi-
nanceiro, George Reyes. Ambos rejeita-
ram a idéia de que o mercado de anúncios
ligados às buscas, principal fonte de recei-
ta do Googie, esteja em desaceleração. "O
efeito foi positivo", disse David Garrity,
analista da empresa Investec.

Com as ações valendo quase três ve-
zes mais do que no dia da abertura do ca-
pital, há meros 14 meses, as explicações
serviram para acalmar os ânimos do mer-
cado. Mas existem outras questões que
dizem respeito aos xtakeholderx, ou seja,
a centenas de milhões de pessoas que aces-
sam a internet diariamente. Tome, por
exemplo, o caso do Google na China. A
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empresa foi obrigada a censu-
rar os resultados de pesquisas
indesejáveis para as autorida-
des chinesas, como referências
ao líder espiritual tibetano Da-
lai Lama e ao massacre da Pra-
ça da Paz Celestial, em 1989.
Concorrentes fizeram o mes-
mo para poder entrar no país.
O Yahoo! chegou a entregar in-
formações ao governo da Chi-
na que permitiram a condena-
ção de um ativista pró-demo-
cracia. Mas o Google foi parar
sob holofotes. Em declarações
oficiais, a empresa disse que a
medida era confraria a seus va-
lores corporativos, mas que a alternativa,
um serviço de rná qualidade para os chi-
neses, seria ainda pior. O Google também
decidiu levar para os Estados Unidos seus
arquivos eletrônicos sobre a China e, jun-
to com Microsoft, Cisco e Yahoo!, teve
de prestar explicações oficiais sobre a co-
laboração com os chineses. Mas, para mui-
tos usuários, a principal pergunta ainda
segue sem resposta: o que aconteceu com
o slogan "Não seja do mal"?

Nem mesmo quando ficou do lado dos
usuários a imagem do Google saiu ilesa.
Recentemente, o governo americano exi-
giu que companhias de internet entregas-
sem uma lista de expressões pesquisadas
por seus usuários. Todas concordaram, ex-
ceto o Google, que decidiu levai- a dispu-
ta para os tribunais. Sob a alegação de que
os dados são privados e poderiam colocar
em risco seus segredos de negócio (como
o número de pesquisas diárias feitas no si-
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te), a empresa resiste na Justiça. Mas o im-
bróglio trouxe à tona algo que poucos sa-
biam. O Google guarda, por exemplo, que
palavras você pesquisou e em quais resul-
tados da busca clicou o mouse. Ou, inver-
samente, pode partir de uma expressão e
descobrir de que computadores partiram
as pesquisas. Ninguém sabe por quanto
tempo esses dados ficam armazenados nos
servidores da empresa. É claro que essas
informações são protegidas pela política
de privacidade do Google. Mas elas pode-
riam ser requisitadas numa ação judicial,
por exemplo. "Se o Google estivesse in-
teressado em privacidade, não armazena-
ria indefinidamente todos os dados que co-
leta sobre você", escreveu Daniel Brandt,
do site Google Watch.

As criticas sobraram até para os funda-
dores Page e Brin. Juntos, ambos já ven-
deram mais de 12 milhões de ações da pró-
pria empresa, obtendo lucro de 3,1 bilhões

Executivos de tecnologia depõem no Congresso americano: explicações sobre a censura

de dólares. De nada adiantou lembrar que
as transações estavam programadas havia
muito tempo, como parte de um programa
de vendas gradual por parte do time exe-
cutivo. "Vendas por parte da diretoria nun-
ca são positivas", disse o analista Safa
Rashtchy, do banco de investimentos Pi-
per Jafftay, que acompanha de perto a em-
presa. A visão romântica de uma dupla in-
teressada apenas em organizar toda a in-
formação do mundo, aos olhos do públi-
co, também vai se desfazendo. Sobre isso,
disse Larry Page numa recente entrevista
à revista Time: "Se fôssemos motivados
por dinheiro, teríamos vendido a compa-
nhia há muito tempo e estaríamos na praia".

E claro que todas essas críticas são em
grande parte decorrência do enorme su-
cesso do Google. "É natural. Se você faz
sucesso, há sempre alguém pronto a odiá-
lo", afirma Jim Harper, do instituto de pes-
quisas Cato Institute, de Washington. Ape-
sar de alguns projetos ambiciosos ainda
serem considerados duvidosos — como
a digitalização de livros do Google Print,
combatida pelas editoras na Justiça —,
não há nenhum sinal de arrefecimento na
máquina de inovações da empresa. As
ações começam a se recuperar do tombo
de janeiro e novos produtos e serviços
continuam sendo lançados a cada sema-
na. O Google deve começar a vender pu-
blicidade em emissoras de rádio, para di-
versificar suas fontes de receita, e recen-
temente anunciou a participação em ser-
viços de telefonia pela internet e paga-
mentos eletrônicos. Pouco mudou no Goo-
gle — mas a sensação é de que nada mais
será como era antes. •

90 WWW.EXAME.COM.BR 15 DE MARCO DE 2006

Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 5, p. 88-90, 15 mar. 2006.




