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Google ensina ao mercado como ganhar dinheiro com a internet 
 
 
O diretor geral do Google no Brasil, Alexandre Hohagen tem como missão convencer 
empreendedores de todos os portes de que representa uma ferramenta de negócios. Para isso, 
a empresa, que aportou no país no ano passado, comprou uma companhia de tecnologia 
mineira Akwan, que se tornou a base do centro de pesquisa e desenvolvimento para a América 
Latina. Estimativas mostram que o mercado brasileiro de anúncios via internet é de US$ 100 
milhões e que cerca de 2 milhões de empresas brasileiras poderiam estar usando links 
patrocinados. 
 
É difícil posicionar o Google no mercado publicitário, mesmo on-line, tanto no Brasil quanto no 
exterior. A empresa não gosta de revelar números, mas sabe-se que é líder desse nicho tanto 
em audiência como em receita. É também consenso que a companhia ensina o mercado a 
como ganhar dinheiro na internet. Ao contrário de concorrentes como Yahoo! e eBay, continua 
a crescer virtiginosamente: no último trimestre seu lucro chegou a US$ 721 milhões, um 
aumento de 110% em comparação com o mesmo período do ano passado e com um 
faturamento anual de US$ 2,46 bilhões, um acréscimo de 77%. Esse gigante da internet 
mundial, que se tornou uma das marcas mais visadas, foi fundado há apenas oito anos e tem 
como missão organizar todas as informações do planeta. 
 
Parte do sucesso da companhia pode ser explicada pelo apetite com que se lança em novas 
frentes de negócios. Sinônimo de sistema de busca na web, o Google lançou a moda de e-mail 
gigantes (Gmail), oferece um comunicador instantâneo (Gtalk), mantém um serviço que 
permite ver fotografias de satélite de todos os lugares do mundo (Google Earth), copiou um 
serviço de informações financeiras (Google Finance), pretende digitalizar todos os livros do 
mundo e colocá-los na rede (Google Book Search), criou um serviço de páginas amarelas nos 
Estados Unidos baseado no mapa das cidades (Google Maps), proporciona hospedagem para 
blogueiros (Blogger), traduzir documentos em 36 línguas (Google Translate), auxilia o 
consumidor no momento da compra (Froogle), facilita a busca de conteúdos audiovisuais 
(Google Vídeo), investe em tecnologias móveis, comprou parte da América Online e vai 
fornecer internet banda larga gratuita para algumas cidades dos Estados Unidos. 
 
Na entrevista a seguir, Hohagen explica como lucrar sem cobrar pelos serviços. 
 
Empreendedor – Quais foram as principais ações da companhia para o Brasil esse ano? 
 
Alexandre Hohagen – Foi, sem dúvida, a formação da equipe no Brasil, já que a operação tem 
pouco mais de um ano e o nosso foco absoluto foi na contratação de novos talentos que 
pudessem dar suporte aos clientes que a gente já tinha no país. Além de fomentar a aquisição 
de novos clientes. Até bem pouco tempo o Google ainda não tinha o suporte on-line local. Esse 
trabalho era feito fora do Brasil por pessoas que falavam português e hoje esse apoio aos 
nossos clientes on-line já é realizado daqui. Houve contratações na parte técnica, na parte 
comercial, no marketing, em finanças, em todas as áreas. 
 
Empreendedor – Por que o Google resolveu abrir uma filial no país e qual é o balanço das 
atividades após pouco mais de um ano da chegada da companhia no Brasil? 
 
Hohagen – O Google resolveu abrir uma filial no Brasil porque o país é de extremo potencial, é 
reconhecidamente um país que adota tecnologias rapidamente e tem quase 27 milhões de 
usuários de internet. E a gente já observava que mesmo antes da operação física do Google no 
Brasil, a empresa já tinha muito sucesso dos usuários na parte de busca e juntos aos clientes 
na parte de links patrocinados. Isso já havia sido constatado, o que nos levou a expandir o 
relacionamento com o mercado brasileiro. 
 



Empreendedor – Quais são os principais produtos que o Google pretende desenvolver no p aís? 
Eles serão sempre gratuitos ou a companhia pretende cobrar por serviços de valor agregado? 
 
Hohagen – Não, a companhia não pretende cobrar por serviços: todos continuarão sendo 
gratuitos. A empresa pretende, a exemplo do que faz em todos os países do mundo, 
nacionalizar e localizar todos os produtos que a gente desenvolve nos Estados Unidos e na 
Europa. Hoje a gente já tem entre outros, a busca do Google, o Gmail (serviço de e-mail), 
Google Desktop (aplicativo que fornece acesso às informações contidas no seu computador), 
Picasa (organizador de fotos) e o Google Notícias. 
 
Empreendedor – Quais novos serviços estariam na prioridade de nacionalização? 
 
Hohagen – Todos os serviços são importantes, mas é claro que existem alguns que são mais 
importantes que outros. Nesse momento estamos definindo prioridades em função da 
aceitação desses produtos aqui no Brasil.Não posso informar qual vem primeiro, qual vem 
antes. 
 
Empreendedor – O senhor quer mostrar ao mercado que o Google não é só uma ferramenta de 
buscas, mas uma ferramenta de negócios. Como a empresa pode impulsionar os negócios de 
empreendedores brasileiros? 
 
Hohagen – O Google é uma ferramenta extremamente simples de usar e que vai dar 
oportunidade ao pequeno empreendedor de se comunicar com 27 milhões de pessoas, 
investindo aquilo que ele pode investir e pagando pelo resultado que ele tiver. Isso é uma 
revolução e o Google pretende ter uma penetração em todo o tipo de empresa, não importa se 
de grande, médio, pequeno porte ou até micro-empresas. Somos uma solução de negócios que 
vai conectar esses empreendedores a milhares de pessoas na internet que fazem buscas todos 
os dias. Vamos revolucionar esse mercado e já estamos fazendo isso de uma maneira 
impressionante. O crescimento do Google no Brasil superou, inclusive, as nossas expectativas, 
por justamente oferecer uma ferramenta simples que permite ao pequeno empreendedor – 
que tem uma pequena indústria ou uma pequena fábrica de produtos – e que acha difícil fazer 
um plano de propaganda em jornais, revistas e rádio. Ele pode utilizar o Google, que é uma 
ferramenta muito mais simples de conectar esses milhares e milhares de consumidores ao 
produto dele.  
 
Empreendedor – Como o Google pretende disseminar essa novidade no mercado, já que 
investe pouco em publicidade em meios tradicionais, por exemplo? 
 
Hohagen – A gente já vem fazendo um trabalho forte de divulgação, através da participação 
de eventos em setores específicos, como por exemplo, estivemos presentes na Feira 
Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação Fora do Lar (Fispal). É o maior evento 
brasileiro do setor de produtos e serviços voltados para a alimentação. A gente também esteve 
presente em alguns eventos organizados pela Câmara Americana de Comércio. A companhia 
vem fazendo uma campanha de marketing on-line para mostrar quais são os atributos do 
Google para pessoas e empresas que estão conectadas na internet. Existe ainda o nosso 
trabalho de relacionamento com a imprensa, para justamente poder passar aos 
empreendedores a idéia do que a companhia oferece e como pode agregar valor a essas 
empresas. E, claro, nos apoiamos na própria ferramenta, no que a marca Google representa 
para as empresas e para a internet. 
 
Empreendedor – Explique o funcionamento do AdWords e do AdSense? 
 
Hohagen – O AdWords é uma ferramenta baseada na busca do Google, na qual o produto ou o 
serviço de um cliente do Google é apresentado no momento em que uma pessoa tem a 
intenção de conhecer ou de comprar aquele produto ou serviço. De uma maneira um pouco 
mais simplificada, um empreendedor tem uma floricultura e quer vender flores na internet. Ele 
vai fazer uma campanha, vai definir algumas palavras-chave, que podem associar o seu 
produto a uma intenção. Por exemplo, a palavra casamento teoricamente pode levar a uma 
intenção de compra de flores. Ele pode definir como palavras-chave casamento, aniversário de 



casamento, flores, flores para esposa, flores para o marido. E quando a pessoa digita 
casamento no Google, a gente apresenta uma floricultura. Então o que a gente quer é conectar 
a pessoa no momento em que ela tem a intenção de comprar um produto com aquela 
empresa. Isso é o Adwords, é o resultado que o internauta vê do lado direito da página de 
resultado de busca do Google. Qualquer empresa pode fazer, é muito simples, basta entrar no 
www.google.com. br/publicidade e nós vamos explicar como fazer e como criar a sua própria 
campanha. Já o Adsense conecta as empresas de acordo com o conteúdo que o internauta está 
lendo. Diferente do Adwords, que é necessário fazer uma busca, no Adsense o Google 
apresenta um anúncio ou um link patrocinado que tenha relação com o texto que está sendo 
lido. Usando novamente o exemplo da floricultura, se eu estiver lendo no site de um parceiro 
como o Jornal do Brasil uma matéria sobre flores, o Google permite associar a esse conteúdo 
um link da floricultura que é nosso cliente. Ou seja, se uma pessoa está lendo sobre flores 
significa que eventualmente ela tem algum interesse por flores e se eu apresento um anúncio 
de links patrocinados, naquele momento a chance de um usuário clicar e efetuar uma compra 
é muito grande. Esse é o conceito do Adsense, anúncios de links patrocinados na rede de 
parceiros que produzem conteúdos. 
 
Empreendedor – O fato da empresa não ter uma tabela de preço para anúncios não assusta os 
potenciais clientes? Não existe uma cultura de pagar determinado valor para atingir 
determinado objetivo? 
 
Hohagen – Não, pelo contrário. Acho que esse é justamente um dos grandes trunfos e 
diferenciais do Google. Na companhia o cliente é que determina o quanto ele quer pagar. 
Como o nosso processo de links patrocinados é baseado em um leilão dinâmico, o que 
determina o valor é a relevância do seu anúncio. É uma equação que soma o quanto você quer 
pagar mais o quão bom o seu anúncio é. Aqui no Google quem determina preço é o cliente. Se 
ele quiser pagar mais, ele vai ter um posicionamento melhor, se ele quiser pagar menos, vai 
ter um posicionamento mais abaixo. Esse modelo gera menos discussão, é muito mais 
transparente e não depende de relacionamentos entre pessoas. É um processo extremamente 
simples, no qual o próprio cliente pode gerenciar a sua campanha de publicidade on-line.  
 
Empreendedor – Para difundir o Adwords, sua ferramenta de propaganda, o Google Brasil 
oferece um bônus de R$ 40 para novos clientes. Qual é o motivo para essa promoção ? 
 
Hohagen – Essa é uma campanha bastante específica de aquisição de novos clientes que o 
Google está fazendo em alguns meio de comunicação. A empresa oferece às pessoas que se 
cadastram no nosso serviço de Adwords um bônus de R$ 40 para testar o produto. Isso nada 
mais é do que, no jargão técnico de trial, um teste. Onde os nossos clientes podem ter a 
oportunidade de conhecer e saber como funciona o Adwords. Mas não é algo eterno e faz parte 
de uma estratégia de aquisição de novos clientes. 
 
Empreendedor – A companhia nos Estados Unidos fechou uma parceria com uma rádio por 
satélite para vender publicidade através do Adwords. Alguns analistas interpretaram esse fato 
como uma tendência: de que o Google estaria tentando vender formas tradicionais de mídia, 
como revistas, jornais, rádios e vídeos. Esse pensamento é voz corrente, é comentado ou tem 
apoio dentro da companhia ou ainda é mera especulação? 
 
Hohagen – O Google está sempre buscando alternativas de oferecer serviços diferenciados 
para seus clientes. Então, se a gente puder achar uma tecnologia única e desenvolvê-la a 
ponto de oferecer aos milhares e milhares de anunciantes novos formatos de mídia, vamos 
considerar. Isso não significa que estamos buscando mídias tradicionais necessariamente. 
Acabamos de lançar um programa chamado Click-to-play, em que qualquer cliente, sem 
precisar ter uma grande produtora ou produzir grandes vídeos, pode fazer o upload 
(transferência de arquivos de um cliente para um servidor) de seu vídeo e disponibilizá-lo para 
que as pessoas assistam. Esse vídeo vai estar relacionado ao conteúdo de uma página. Esse é 
um exemplo claro de como nós buscamos novas alternativas. O poder de conectar milhares de 
clientes a novos formatos de mídia, como o rádio via satélite, usando a nossa plataforma é 
fantástico. Mas é importante entender que tudo isso é automatizado, que qualquer pessoa 



pode fazer e que a gente permite a democratização de novos formatos de mídia para a nossa 
base de anunciantes. 
 
Empreendedor – Cerca de 75% dos usuários do Orkut são brasileiros. Quais as razões para o 
sucesso do serviço no país e como a empresa pretende ganhar dinheiro com a ferramenta sem 
prejudicar a privacidade dos usuários? 
 
Hohagen – Esse dado varia de 75% a 80%, mas o fato da maioria dos usuários do Orkut 
serem brasileiros ainda é tema de discussão interna e externamente. Uma das hipóteses que a 
empresa verificou e levantou foi de que o Orkut chegou ao Brasil no momento correto, para as 
pessoas certas e que tinham uma conexão muito grande com outras pessoas. O Brasil era 
absurdamente carente de um serviço de comunidades como o Orkut. Uma das teses é que 
existe uma comunidade de Linux muito forte no Brasil e quem trabalha com esse sistema 
operacional tem uma verdadeira paixão pelo programa. São pessoas que se relacionam e 
trocam idéias, quase ativistas. E acreditamos que o Orkut chegou para essa comunidade de 
programadores em Linux e que esses programadores, por serem uma comunidade muito 
fechada, mas que se conhecem entre eles, ajudaram a divulgar e difundir o Orkut. Com isso foi 
criada uma massa crítica que tornou o produto interessante. Porque ninguém quer acessar um 
site de comunidade que tenha 10 mil ou 20 mil pessoas. Eles preferem entrar em um site que 
tenha 20 milhões de pessoas. Porque o conceito da comunidade é justamente achar amigos e 
eu posso assegurar que não existe nenhum projeto, nenhuma intenção de se monetizar o 
Orkut. Obviamente todos os produtos desenvolvidos pelo Google são considerados para algum 
tipo de projetos de monetização, mas nesse momento não existe nada para o Orkut. O 
Joga.com, que é um site de relacionamento desenvolvido para a Nike, é exemplo de ganhar 
dinheiro através do licenciamento de plataformas que eventualmente pode ser usado para 
outras grandes marcas.  
 
Empreendedor – O Google não se considera um concorrente da mídia tradicional, fala em 
parcerias. Mas como o crescimento da publicidade on-line, a empresa não pode roubar 
anunciantes dos parceiros? 
 
Hohagen – Eu acho que tem espaço para todo mundo, e ocupamos um mercado bastante 
inexplorado. Deve-se considerar que mídia on-line representa 1,7% do bolo publicitário e para 
o Google começar a roubar verba dos outros parceiros que não estão on-line ainda faltam 
98,3% de crescimento. A partir do momento em que não tiver mais espaço para ninguém 
crescer nós vamos começar a discutir e a brigar por esse mercado. Mas enquanto a gente 
vislumbrar essa possibilidade de crescimento, não, não vamos tomar o espaço de ninguém.  
 
Empreendedor – A empresa é conhecida por prezar por processos colaborativos e decisões 
colegiadas. Fale mais sobre esse estilo de gestão da empresa, considerada menos sisuda e 
mais informal em relação à média do mercado. 
 
Hohagen – O Google é uma empresa que preza pelo trabalho colaborativo entre todos os 
departamentos, em todas as áreas e em todos os países. Se você imaginar que tudo o que o 
Google faz está baseado na colaboração do usuário, de uma certa forma essa política que a 
gente tem internamente remete para o usuário fora. Todos os nossos produtos são lançados 
em beta, porque a gente acredita – diferente de outras companhias de tecnologia – de que o 
valor da opinião do usuário é maior do que a opinião pura dos nossos engenheiros. Então 
geralmente nós lançamos um produto com códigos abertos para que pessoas de fora os 
melhorem. Nós abrimos as portas para que as pessoas dêem feedback e sugiram melhorias 
nesses produtos. A partir dessas respostas nós vamos aperfeiçoando os serviços. Acho que o 
conceito de colaboração com os usuários se reflete no trabalho interno.  
 
Empreendedor – Vocês recentemente nacionalizaram o blog do Google no Brasil, que é um 
indicativo da natureza colaborativa da gestão da empresa. É consenso de que os blogs podem 
ser uma grande ferramenta de comunicação corporativa, mas são poucas as empresas que se 
utilizam bem dela. Como as empresas podem contornar o seu medo de ter informações 
importantes divulgadas na internet e aproveitar o blog como uma ferramenta de negócio? 
 



Hohagen – O blog é totalmente seguro. O blog tem total controle sobre a informação que vai 
para o ar. Ter medo de que uma informação confidencial vaze pode acontecer em qualquer 
outro meio de comunicação. Não vejo essa preocupação. A gente vê que em outros países, um 
pouco mais desenvolvidos, a utilização dos blogs é muito mais freqüente do que aqui no Brasil, 
porque é uma tendência ainda. As pessoas estão começando a entender o potencial que o blog 
tem. Se pensar fora do lado corporativo, o Brasil já tem alguns exemplos de blogs que são 
utilizados com bastante sabedoria. Tem de políticos, de jornalistas que fazem um tremendo 
sucesso. Acho que falta ainda às empresas vislumbrarem o potencial do blog para que 
comecem a se comunicar com as pessoas que se interessam por seus produtos, como 
acontece nos Estados Unidos, como a Ford ou a General Motors e outras companhias. 
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