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Presidentemundial do Google, Eric Schmidt, diz que o Brasil é prioridade
na busca de novas fontes de receita, hoje concentradas nos Estados Unidos

Renato Cruz

Eric Schmidt, presidentemun-
dial doGoogle, disse ontemque
resolveu visitar São Paulo uma
semana depois de Orkut
Buyukkokten, gerente do Goo-
gle que criou o site que leva o
seunome, porque o engenheiro
de software é uma celebridade
e seria difícil competir pelas
atenções.Abrincadeirafazpar-
teda imagemdescontraídaque
a gigante da internet procura
passaraomundo,evitandoocu-
par o espaço que era daMicro-
soft como o gorila de 350 quilos
asertemido.“Nãosomosperfei-
tos”, admitiu. “Mas, quandoco-
metemos erros, procuramos
corrigi-los rapidamente.”
Com fortuna pessoal de US$
4,8 bilhões, segundo a revista
Forbes, Schmidt visita o Brasil
pela primeira vez. Depois de
São Paulo, irá para Belo Hori-
zonte, onde o Google tem um
centrodepesquisaedesenvolvi-
mento. “O Brasil é o mercado
quemaiscresceparaoGoogle”,
afirmouopresidentedaempre-
sa. “Nossa equipe de funcioná-
riosaquidevecrescermaisrápi-
do que a empresa.” A subsidiá-
riabrasileiradoGoogletemcer-
ca de 100 funcionários.
O entusiasmo que o Google
mostra pelo Brasil faz parte da
estratégia da empresa para di-
versificar suas fontes de recei-
ta, aindamuito concentrada no
mercado publicitário america-
no. No ano passado, a empresa
faturou US$ 10,6 bilhões. “En-
tre97%e98%dareceitaveiode
publicidade”, apontou Schmi-
dt. “A receita fora dos Estados
Unidosestá entre43%e44%do
total. Esperamos que, em bre-
ve,maisdametadevenhadoex-
terior.” Apesar de amaioria da
receita publicitária vir da rede,
o Google já tem experiências
comvendadeanúnciosparaou-
trosmeios, comoo rádio, a tele-
visãoeo impresso. “Aindaesta-
mos aprendendo como funcio-
na,masplanejamostrazerpara
oBrasil”, disse o executivo.
Com a digitalização, a inter-
net se torna plataforma de dis-

tribuição de todo o tipo de con-
teúdo, o que transforma o Goo-
gle em concorrente de outros
meiosdecomunicação.Comofi-
ca o relacionamento com os
meios antigos? “Antes de tudo,
nãooschamamosdemeiosanti-
gos”, destacou Schmidt. “Exis-
te um espaço grande para par-
cerias”. A empresa de internet
havia sido processada pela
Agência France Presse, com
quem fechou um acordo, e en-

frentaaViacom,donadaMTV,
nos tribunais.
Aoserperguntadoseavenda
de conteúdo, comomúsica e ví-
deos, seria uma alternativa pa-
ra diversificar as fontes de re-
ceita, Schmidt disse que o Goo-
gle não planeja investir na pro-
dução de conteúdo. “Nós pode-
mos funcionar como um inter-
mediário, pondo o produtor em
contato com o usuário final.”
Um mercado promissor são

os celulares. Existem 2,7 bi-
lhões de telefonesmóveis no
mundo, comparados a cerca
de 1 bilhão de internautas. E
o celular do Google, confir-
mado por alguns executivos
daempresa?“Viuqueoutros
executivosnegaram?Nãote-
mos nada para anunciar.” ●

Sindicalistas exigem que a Quilmes
mantenha contratos de distribuição

Felicity Barringer
THE NEW YORK TIMES

No passado, as mudanças no
mercado de trabalho eram len-
tas para quem procurava car-
reirasligadasaomeioambiente
nos Estados Unidos. Hoje, po-
rém,essequadroébemdiferen-
te. No início da década, Daniel
C. Esty, professor de direito e
políticaambientaisdaUniversi-
dade de Yale, já observavamu-
dançasnosobjetivosdosalunos
maisjovensenostiposdetraba-
lho que os estudantes conse-
guiamdepois de cursar a Esco-
ladeAdministraçãoFlorestal e
MeioAmbiente de Yale.
Direitoeciência,asespeciali-
dades ambientais tradicionais,
ainda atraíam muitos estudan-
tes; mas uma área mais nova,
gerenciamento ambiental cor-
porativo, estava crescendo. As
maisrecentes– finanças, inves-
timento de risco, empreendi-
mentos – mal apareciam. “Es-
touimpressionadocomaevolu-

ção”, disse Esty recentemente.
Os estudantes ainda são
atraídos por ONGs, grupos de
ativistas e entidades do gover-
no, mas grande parte da atual
geração interessada em traba-
lhoambientalprocuraoutroslu-
gares, particularmente compa-
nhiasdefinanças,pequenasem-
presas e atémesmo as grandes
corporações. As pessoas bus-
camempregonestes locaispor-
que,entreoutrascoisas,acham
que é ali que poderão exercer o
maior impacto. “Éextraordiná-
rio onúmerodeestudantesque
buscamumlocaldetrabalhoon-
de tenham influência sobre as
questões”, disse Esty.
UmexemploéSamanthaUn-
ger, de 27anos, formadaemen-
genharia pela Universidade de
Colúmbia. Ela começou com
umempregode fériasnumpro-
grama da Califórnia, negocian-
docréditosdeemissãodepolui-
ção distribuídos pelo Estado.
Agora, negocia créditos para
emissõesdegasesdoefeitoestu-
fa na Evolution Markets, uma
companhia deWhite Plains.
“Eu me descreveria como
uma ‘hippie corporativa’”, dis-
se. “Minhaatividadecertamen-
te é a defesa do ambiente, mas
tambémacreditonocrescimen-
to do negócio. E desde o início
eu acreditava que devia haver
umcustoassociadoàpoluição.”
Nenhum acadêmico, empre-
gador ou jovem profissional
aponta um boom no emprego
ambiental; muitos recém-for-

mados em ciências ambientais
precisam se esforçar para en-
contrar trabalho.Mas todos di-
zem perceber uma tendência
decrescimentodaofertadeem-
pregos e umamudança na defi-
nição de trabalho ambiental.
“Asprópriasquestõesmuda-
ram.Amudançaclimáticaéum
exemplo claro”, disse Kevin
Doyle, diretor de desenvolvi-
mentodeprogramasdaOrgani-
zação de Carreiras Ambien-
tais, grupo sem fins lucrativos
quecolocarecém-formadosem
estágios ambientais em agên-
ciasfederais,empresas,organi-
zações sem fins lucrativos e go-
vernos estaduais e locais.
“As empresas, como tal, es-
tão se tornando atores da sus-
tentabilidade ambiental – por-
que desejam, vêem vantagens
de relações públicas ou porque
precisam”, disse Doyle. “Hoje,
você pode trabalhar numa em-
presa por ser ambientalista.” ●
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GoogleapostanoBrasil
paradiversificarreceita

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE
BUENOS AIRES

“Isto não é oBrasil! Isto não é a
Bélgica!”. Os gritos, em alusão
à fabricante de bebidas belgo-
brasileira AmBev, foram da-
dos ontem demanhã pelo líder
do sindicato dos caminhonei-
ros da Argentina, Pablo Moya-
no, na frente da Embaixada do
Brasil emBuenosAires.Moya-
no, filho do poderoso Hugo
Moyano, líder da Confedera-
ção Geral do Trabalho (CGT),
comandava um grupo de 300
sindicalistas que exigiamque a
fabricante de bebidas argenti-
na Quilmes – controlada pela
AmBev – recuasse da decisão
derescindirocontratoquepos-
sui com algumas distribuido-
ras de bebidas. Além disso, os
sindicalistas queremque a em-
presasuspendaumsupostopla-
no de demissões.
A crise entre o sindicato e a
Quilmescomeçouquandoaem-
presa decidiu rescindir o con-
tratocomumadistribuidorade
refrigerantes e cervejas, fato
que–deacordocomosindicato
– causaria a demissão de 250
pessoas, do total de 2.500 que
realizamadistribuiçãodaQuil-
mes na área metropolitana de
Buenos Aires. A Quilmes, por
suavez,sedefendecomaalega-
ção de que a distribuidoras era
ineficiente. A empresa tam-
bémacusaosindicatode“inter-
ferir em uma atribuição básica
e essencial da direção da com-
panhia,queéaconduçãodesua
estratégia comercial”.
O conflito cresceu no início
desta semana, quando o sindi-
catoalertouparaumahipotéti-
ca ondadedemissões que seria
realizada “entre junho e agos-
to”. O sindicato sustenta que a
Quilmespretenderealizaruma
drásticamudançaemsuaestra-
tégia de distribuição. “Isso im-
plicaria na demissão de 5 mil
trabalhadores”,afirmamossin-
dicalistas. Além do recuo da
Quilmes, Moyano exige que a
empresa garante os postos de
trabalho de 5mil funcionários.

Os caminhoneiros são famo-
sos na Argentina por realizar
protestos violentos e de cercar
as empresas (ou organizações
e instituições) alvo de suasma-
nifestações comdezenas deca-
minhões. Porém, esse modus
operandi não foi aplicado on-
tem contra a Embaixada do
Brasil. O protesto foi breve,
sem incidentes.
Horas antes do protesto, o
ministro do Interior, Aníbal
Fernández, havia deixado cla-
ro que o governo não toleraria
queotrânsitodocentrodacapi-
tal (aembaixadaestáao ladoda
movimentadaAvenida 9de Ju-
lioeadoisquarteirõesdaaveni-
da Libertador) fosse perturba-
do pelo protesto.
Mas, apesar de o protesto
não ter sido longo, a crise entre
os caminhoneiros e a Quilmes
ainda está longe de terminar.
Os caminhoneiros ameaçam

boicotar amanhã o festival de
rock patrocinado pela empre-
sa, o Quilmes Rock, um dos
eventos musicais mais impor-
tantes da capital argentina. Os
caminhoneiros ameaçam cer-
car o estádio Monumental de
Nuñez, doRiverPlate, onde se-
rá realizado o festival.

FAMÍLIA SINDICAL
O pai de Pablo Moyano, Hugo
Moyano, famosopela truculên-
cia, é considerado umdosmais
combativossindicalistasdaAr-
gentina. Em diversas ocasiões,
quando ocupava o comando do
sindicato dos caminhoneiros
(antes de dedicar-se ao coman-
do daCGT), cercou a cidade de
Buenos Aires, bloqueando to-
dos os acessos rodoviários.
Além disso, em duas ocasiões
isolou o país nos anos 90, reali-
zandováriospiquetesnas fron-
teiras com oBrasil e o Chile. ●
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