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Quem aqui já viu alguma ação publicitária do Google?". Foi com essa pergunta que 
Alexandre Hohagen, diretor executivo do Google para América, Latina, iniciou sua 
palestra/durante o Fórum Internacional ABA Branding 2008, realizado de 26 a 27 de agosto, 
no Centro Cultural Apesp, em São Paulo. 
 
O executivo falou sobre o tema "Google: Há regras para construir marcas de negócios 
baseadas na internet?". Com a resposta 100% negativa para a sua pergunta inicial, 
Hohagen afirmou que a divulgação do Google é feita de maneira viral, ou seja, por meio do 
"boca-a-boca". "A marca hoje é a mais valiosa do mundo (US$ 86 bilhões) sem nunca ter 
investido muito em comunicação e publicidade. O princípio do Google é justamente a 
simplicidade. E por meio da experiência, os usuários são aqueles que definem o sucesso da 
marca", completou. 
 
Ao traçar uma linha do tempo, contando a trajetória do Google desde 1998 (ano em que 
seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin criaram a página para ajudar os estudantes da 
Universidade de Stanford, na Califórnia, a encontrar bibliografias para suas teses), Hohagen 
destacou o fato de a homepage continuar a ter o mesmo layout. "Por que não houve uma 
evolução? Faz parte da estratégia da empresa. Ninguém vai até o Google para clicar em 
banners publicitários. Nosso objetivo é que os internautas fiquem menos tempo possível em 
nossa página", enfatizou Hohagen. 
 
O diretor executivo do Google para América Latina acrescentou que um dos fatores que 
destaca o Google no mercado é que, diferentemente de muitas empresas, eles brincam com 
a logomarca, fato que Hohagen também considera um elemento viral de marketing e que dá 
uma importância enorme para a valorização da marca. 
 
Grande “sacada" 
 
O executivo também citou o baixo investimento publicitário em internet. "Aproximadamente 
2% do investimento total é direcionado para esta mídia. Isso ainda é muito pouco. As 
agências e empresas precisam se conscientizar mais da importância da internet para a 
publicidade", observou Hohagen. 
 
Para o executivo, o marketing precisa "mudar". Neste sentido, disse que para a construção 
de uma marca, não é mais possível pensar somente nas mídias tradicionais. "Hoje há o 
fenômeno da fragmentação. As companhias precisam se reinventar. E dentro dessas novas 
características de mercado, o Google preenche todos os nichos", disse. 
 
Segundo Hohagen, o Google teve a "sacada" de conectar produtos e serviços aos 
consumidores de uma forma diferente do modelo tradicional, que trabalha com targets 
específicos. "No Google isso não existe. Esta segmentação para nós não interessa. 
Conseguimos aliar a intenção de compra dos internautas a uma gama infinita de produtos". 
 
De acordo com ele, atualmente 99,5% do modelo do negócio do Google está centralizado 
nos links patrocinados (veja matéria sobre setor imobiliário na página 19). "Esta ferramenta 
também é de grande valia aos anunciantes, já que as empresas ficam interligadas com a 
intenção de compra dos consumidores". 
 
Hohagen afirma que alguns dos princípios de marketing do Google consistem em deixar que 
"os outros" falem pela empresa, criando produtos e ferramentas que despertem a atenção 
das pessoas. "Quem está no controle é o usuário. Isso quer dizer que quando 
desenvolvemos algo, colocamos, primeiramente, em contato com o usuário para que ele 
teste sua funcionalidade". 
 



Para exemplificar a ação, citou o Google Mars, ferramenta que permitia a visualização da 
superfície do planeta Marte. "Como não houve interesse, retiramos da plataforma de 
produtos e serviços", lembrou o executivo. 
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