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"A expansão rápida dos

telefones celulares

acabou tomando um

espaço importante no

orçamento familiar e fez

com que diminuísse o

potencial de crescimento

imediato da internet"

A internet, definitivamente, está aí para negar muitas das crenças que, por anos, alimentaram as car-

tilhas do mercado de comunicações. Para o Google, por exemplo, a propaganda está longe de ser a

alma do negócio — talvez um caso único entre as marcas mais valiosas do mundo. De acordo com

o ranking da Interbrand divulgado pela BusinessWeek, posicionada na vigésima quarta colocação,

a marca Google foi a de maior valorização do ano passado para este entre as cem primeiras, com

incremento de 46%. Um desempenho impressionante para uma trajetória relativamente curta, ini-

ciada em 1995 como projeto estudantil da dupla Sergey Brin e Larry Page.

O Google, assim como duas das comunidades virtuais que controla, o Orkut e o YouTube, está

entre os endereços mais populares da internet brasileira, sem que tenha investido um tostão em publi-

cidade de sua marca. Diz, simplesmente, que não precisa disso.

É o que repete o diretor-geral do Google Brasil, Alexandre Hohagen, nesta entrevista, na qual

comenta o impacto da internet no tempo dedicado pelas pessoas às mídias, credita ao impressionante

avanço dos telefones celulares parte da culpa pelo número de íntemautas brasileiros não ser maior e

diz que a participação da mídia interativa na divisão do bolo publicitário brasileiro "beira o ridículo".

Hohagen hoje comanda a equipe de 60 profissionais do Google atuantes em São Paulo. Antes de

chegar à companhia, em setembro de 2005, foi diretor-geral da HBO Brasil e atuou em outras

empresas, como ABN AMRO, Boehringer Ingelheim, Dow Chemical e Universo Online, onde ocu-

pou os postos de diretor de recursos humanos, diretor-geral de global sales nos Estados Unidos e vice-

presidente de publicidade e e-commerce.

Formado em jornalismo e publicidade, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA

pela USP, Hohagen acredita que iniciou bem a operação comercial do Google no Brasil, fazendo

crescer o interesse de anunciantes e agências pelas soluções de publicidade oferecidas pela empresa,

cujo modelo de negócios está totalmente baseado na venda de links patrocinados. Pelo menos por

enquanto, já que o próprio Hohagen não esconde que está com "muita água na boca" para expan-

dir a presença da publicidade para outros domínios, como, por exemplo, o brasileiríssimo Orkut.
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ABOUT — Pelos seus cálculos, já é possível

apontar grande influência da internet na

histórica concentração da audiência bra-

sileira nos meios de comunicação líderes

do mercado, especialmente a televisão?

ALEXANDRE HOHAGEN - Total e absolu-

ta. A internet já responde por 30% do
tempo que as pessoas dedicam às mídias.

O padrão médio de consumo atual no
mundo aponta que 34% do tempo dedi-

cado pelas pessoas às mídias é gasto com
televisão; 30%, com internet; 23%, com
rádio; e 11%, com jornais e revistas.

Além disso, o tempo despendido com a
internet é cada vez maior.

No caso brasileiro, se compararmos
com a TV por assinatura, com os jornais
e com as revistas, veremos que a inter-

net já tem mais audiência que todos

esses meios. O Brasil tem cerca de 32
milhões de pessoas conectadas à inter-

net versus 29 milhões de leitores de jor-
nais, 27 milhões de leitores de revistas e
13 milhões de telespectadores de TV

por assinatura.
Por ser um país continental, é natu-

ral que a TV aberta e o rádio tenham
uma penetração maior. Mas, se excluir-

mos esses dois meios, os outros perdem
para a internet no total de pessoas atin-
gidas. Ou seja, apesar da pouca penetra-

ção que a internet tem no Brasil, com
este índice girando em torno de 17% da

população, ela já atinge mais gente que
meios tradicionais que estão há muito

mais tempo no mercado.

ABOUT — Você acredita que o brasileiro

esteja vendo menos televisão, dedicando

esse tempo à internet?

HOHAGEN - Acredito que sim. É claro
que é preciso relativizar essa constata-
ção, já que enquanto a internet tem

penetração de 17%, a televisão aberta
chega a 95% dos domicílios brasileiros.

Se pensarmos nas pessoas que têm aces-

so aos dois meios, seguramente elas es-
tão vendo menos TV e acessando mais a
internet. E quem tem jovens em casa

sabe disso melhor ainda.

ABOUT — Qual é o seu sentimento dian-

te do dado de que mais da metade dos

brasileiros nunca acessou a internet?

HOHAGEN — É óbvio que eu gostaria de

ver o meu país com igual número de
usuários de internet que os Estados
Unidos, ou mesmo o Chile. Até mesmo

porque a baixa penetração da internet
tem uma relação direta com a questão
econômica. Em famílias com poucos
recursos, a internet não pode vir antes

da educação, da saúde, da alimentação.
De certa forma, até mesmo a expansão
rápida dos telefones celulares acabou

tomando um espaço importante no
orçamento familiar e fez com que dimi-

nuísse o potencial de crescimento ime-
diato da internet. O Brasil já possui
cerca de 100 milhões de celulares.
Entretanto, levando-se em considera-

ção que quatro anos atrás o País tinha 7
milhões de internautas e hoje já soma-

mos 32 milhões, não há como negar o
crescimento dessa mídia. E uma reali-
dade que não tem volta.

ABOUT - Como você compara o uso que

o mercado publicitário brasileiro faz da

audiência que a internet já tem no País e

o que ocorre em outros mercados?

HOHAGEN — Se considerarmos que a
internet já atinge 32 milhões de pessoas

das classes A, B e C, boa parte com alto
poder aquisitivo, e compararmos com o

valor investido pelo mercado publicitá-
rio no meio, digo que estamos muito

abaixo do que seria o recomendável. O
investimento atual beira o ridículo.

Só 1,9% do bolo publicitário para a
internet é muito pouco. A nossa indús-

tria precisa fazer um trabalho para

"O que vaie mais: o

resultado que a agência

entrega para o cliente

ou o resultado

financeiro que ela pode

ter para si em função

da mídia na qual aplica

a verba?"
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reverter esse quadro. Na minha visão,

em 2007 deveremos saltar para outro

patamar. O crescimento verificado pela
TV por assinatura nos últimos dois anos
deve se reproduzir com a internet nos
próximos dois.

ABOUT — Quais são os obstáculos que

impedem o crescimento mais veloz da

participação da mídia interativa no bolo

publicitário?

HOHAGEN — A resistência das agências e

anunciantes em relação à internet vem
caindo. Eles já perceberam que essa
mídia tem um valor bastante alto, do

ponto de vista de comprovação dos
resultados que gera para as campanhas
publicitárias.

Ê preciso considerar que estamos
vivendo um grande paradigma, com o

eixo do poder escapando das mãos das
grandes empresas de mídia e passando
para os usuários, que, cada vez mais,
lêem e produzem o que querem, dife-
rentemente do que acontecia antiga-

mente, quando todos estavam submeti-
dos às informações geradas pelos

grandes conglomerados de mídia.

Um exemplo interessante é o do pre-
sidente do HSBC no Brasil, que desco-
briu que a melhor forma de ele se comu-

nicar tanto com os funcionários como
com os clientes é através de um blog.

As empresas estão percebendo o
potencial da internet. E a tendência é
que elas estejam cada vez mais preocu-

padas em saber qual o retorno do inves-

timento que fazem nas mídias.

ABOUT - De certa forma, o modelo bra-

sileiro de remuneração das agências de

publicidade, atrelado ao volume de vei-

culação, não acaba beneficiando os

meios e veículos líderes e retardando um

maior uso da internet como mídia pelos

maiores anunciantes?

HOHAGEN - O que vale mais: o resulta-
do que a agência entrega para o cliente

ou o resultado financeiro que ela pode
ter para si em função da mídia na qual
aplica a verba?

Os próprios clientes estão discutindo

com mais profundidade essa questão.
Sem entrar no mérito do modelo brasilei-
ro de remuneração de agência, se ele está
certo ou errado, a tendência é que haja

uma pressão dos anunciantes para redis-

cuti-lo. No meu entender, existe campo
para que esse modelo seja rediscutido. E
um tema que está no subconsciente de

muita gente, tanto de clientes como de
agências e veículos, só precisa ser defini-
do qual o momento certo para discuti-lo.

ABOUT — As agências e anunciantes bra-

sileiros têm conseguido acompanhar a

avalanche de novidades que a internet

não pára de despejar sobre o mercado de

comunicações?

HOHAGEN - De certa maneira, sim.

Entretanto, ainda há um trabalho gran-
de de educação voltado às agências e
anunciantes que a nossa indústria tem
de cumprir. As agências, algumas um

pouco mais, outras um pouco menos,
estão com muita vontade de entender e
saber o que podem fazer de diferente
nessa nova mídia. Por outro lado, mui-

tas vezes, nem nós mesmos consegui-
mos acompanhar todas as novidades tra-
zidas pela internet (risos).

ABOUT — Até quando o Google irá resis-

tir na inclusão de espaços publicitários

no Orkut?

HOHAGEN — Atualmente, nós não comer-
cializamos o Orkut no Brasil. E continua-
rá sendo assim até o momento em que o
Google resolver mudar essa política.
Apesar disso, temos discutido muito com

as agências o uso de comunidades especí-

ficas para marcas ou produtos.

ABOUT — Por tratar-se de um território

quase que totalmente dominado por bra-

sileiros, você não fica com água na boca

para vender publicidade no Orkut?

HOHAGEN — Me dá muita água na boca
(risos). Nós temos mais de l bilhão de
page views por dia. Além disso, 75% dos

usuários do Orkut de todo o mundo
estão no Brasil. E um potencial enor-

me. No entanto, há o tempo certo para

tudo e o Google não tem uma preocu-
pação de correr para que seus produtos
sejam monetizados.

Estamos priorizando recursos para
produtos corretos para este momento.
Esta companhia tem tantos produtos
lançados a cada dia, tanta necessidade

10 About 867 Dezembro de 2006



de adaptação, de localização, de tradu-

ção, que não adianta mudar o foco de
trabalho dos engenheiros para um pro-
duto que tem grande parte dos usuários

no Brasil, só porque eu acredito que
será maravilhoso.

Não há resistências internas no
Google a incluir publicidade no Orkut,
trata-se muito mais de uma questão de

prioridades e estabelecimento do foco
adequado para cada momento.

ABOUT - Os links patrocinados, que, por

enquanto, representam a única fonte de

receita do Google no Brasil, não são

pouco usados para estratégias institucio-

nais das nossas marcas mais conhecidas?

HOHAGEN — O que ocorre, de uma

maneira geral em todo o mundo, é que
os anunciantes estão cada vez menos
focados em branding. As companhias
estão preocupadas mesmo em saber o

retorno que uma campanha lhes trará.
As campanhas institucionais estão per-
dendo espaço para as promocionais. E a

internet está muito mais alinhada a essa
nova realidade que os outros meios, já

que uma ação nessa mídia pode efetiva-
mente gerar uma venda imediata. Na

televisão, o clique no controle remoto
ainda não transforma publicidade em
venda. E na internet já se pode fazer isso.

ABOUT - Fora do Brasil, a única fonte

de receita do Google também é a venda

de links patrocinados?

HOHAGEN — Em outros países existem

outras fontes, mas elas são quase inó-
cuas. Mas há alguns produtos direciona-
dos a empresas.

ABOUT - Quais são as principais estraté-

gias de marketing do Google no Brasil,

já que a companhia não investe em

publicidade?

HOHAGEN — A nossa estratégia de mar-

keting está focada num trabalho de edu-
cação do mercado, para que os profis-
sionais entendam como funciona o

Google, que não é simplesmente uma
ferramenta de buscas.

Nós não precisamos de campanhas
para divulgar a marca Google, ou atin-
gir mais usuários, ou aumentar o núme-

ro de buscas. Isso não faz parte da estra-
tégia da companhia porque a marca
Google já tem um reconhecimento

muito forte e uma grande penetração
junto aos internautas. Hoje, 86% das
buscas feitas pela internet no Brasil se

dão através do Google.

ABOUT — É a primeira vez que você atua

numa companhia que não precisa fazer

publicidade, certo?

HOHAGEN — Em compensação, tenho

que fazer muitas palestras (risos). O que

mais me surpreende no Google é que as
pessoas têm uma relação quase que
emocional com a marca.

Recentemente, após uma palestra em
Porto Alegre, fiquei até assustado com a

"As campanhas

institucionais estão

perdendo espaço para as

promocionais. E a internet

está muito mais alinhada

a essa realidade que

os outros meios"

reação das pessoas, que invadiram o palco
para tirar fotos comigo, como se eu fosse

uma personificação do Google (risos). Eu
estou Google, não sou Google, mas fiquei
impressionado. Temos que tirar proveito
do fato de essa marca ser tão querida.

Atribuo isso a três fatores fundamentais:

trata-se de uma marca forte com produtos
de qualidade — costuma-se dizer que se
não encontrar no Google é porque não
tem na internet; seus produtos agregam
algum valor à vida das pessoas; e o tercei-

ro, e mais importante, é o fato de o uso de

seus produtos ser gratuito.

ABOUT - Desde setembro de 2005, quan-

do você chegou ao Google para inaugu-

rar o escritório brasileiro, quais foram os

principais avanços da companhia no

País e quais são suas principais metas

para 2007?

HOHAGEN - O principal avanço foi

colocar o Brasil no radar da compa-
nhia. Além disso, os nossos resultados
são maiores que os previstos para este

ano, o mercado brasileiro aceitou mui-
to bem o negócio de links patrocinados

e a nossa equipe está crescendo cada
vez mais. Atualmente, temos 60 profis-
sionais trabalhando em São Paulo. Já

conseguimos fazer com que todo o
suporte para clientes em língua portu-

guesa fosse transferido para o Brasil,

pois anteriormente era compartilhado

com uma equipe que ficava na Irlanda.
Todos esses são sinais do reconheci-
mento ao trabalho que vem sendo feito
no Brasil.

Para o ano que vem, continuaremos
com uma meta muito focada em
aumentar esse mercado. O produto que

o Google vende pode ser utilizado por
qualquer empresa, de qualquer tama-
nho, com qualquer verba. O nosso obje-
tivo maior é fazer com que mais empre-

sas experimentem, usem e sejam fiéis
ao modelo de negócios do Google.

ABOUT — Já é significativa a importân-

cia do Brasil para o Google?

HOHAGEN — A importância está muito

relacionada com o potencial de cresci-
mento do mercado brasileiro. E difícil
comparar — e isso vale para qualquer

mídia — o investimento que se faz nos

Estados Unidos e o que se faz no Brasil.
Entretanto, por que o Google acha que
o Brasil é tão importante? Porque nós

somos um país de 180 milhões de pes-
soas e a internet, por enquanto, só atin-
ge 17% desse total.

ABOUT — As requisições da Justiça brasi-

leira quanto à identidade dos usuários

do Orkut têm atrapalhado os negócios

do Google no Brasil?

HOHAGEN - Absolutamente, em nada.

Não há nenhum impacto no nosso rela-

cionamento com os clientes, que, in-
clusive, têm um entendimento sobre o
tema muito melhor que a média da opi-
nião pública. Todavia, em função do

momento que estamos vivendo, e por
essa questão ainda estar tramitando na

Justiça, não posso comentá-la.
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