
Google investe para aumentar participação em países emergentes 
Richard Waters, Robin Kwong e Robin Harding 
 
O Google progrediu pouco contra as bem estabelecidas companhias de busca locais em um 
punhado de países, apesar de um investimento intensivo desde a metade da década. Aliás, 
alguns dos participantes locais, tendo resistido ao desafio e consolidado suas posições, estão 
tentando capitalizar seu sucesso. 
 
A Yandex, que lida com 46% das buscas feitas na internet na Rússia, está se preparando 
desde o segundo trimestre para listar suas ações no mercado dos Estados Unidos, A Seznam, 
que controla 63% das buscas na República Tcheca, vem sendo alvo de uma série de 
abordagens de aquisição, segundo duas fontes do setor da internet. 
 
Junto com apenas outras três, estas representam as únicas companhias locais que vêm 
impedindo o negócio mundial de busca na internet de se transformar no "Planeta Google". A 
Baidu na China e a Naver na Coréia do Sul conduzem, cada uma, cerca de 60% das buscas na 
internet em seus respectivos países, enquanto o Yahoo Japan reivindica pouco mais de metade 
de seu mercado local de buscas. 
 
Alguns temas comuns estão por trás dessas histórias de sucesso local, segundo veteranos da 
internet. O Google vem tendo um papel secundário em relação a concorrentes que investiram 
muito antes, aperfeiçoaram suas tecnologias para trabalharem com os idiomas locais e 
surgiram com inovações que o Google está tendo que copiar. 
 
Esses grupos vêm conseguindo consolidar suas posições graças às suas conhecidas marcas 
locais e a uma estratégia que sempre se apóia na combinação da busca com uma série de 
outros serviços para manter os usuários. 
 
No mais destacado desses mercados, a China, os "Googlers" mal disfarçam a frustração. A 
liderança da Baidu tem muito a ver com as regras que prejudicam concorrentes estrangeiros, 
sugerem eles. "Como a Baidu tem essa vantagem, em grande parte por causa de várias leis 
que a China tem em relação à mídia estrangeira, vai demorar algum tempo, mas em algum 
momento vamos nos sair bem lá", disse Eric Schmidt, diretor-presidente do Google. "Todos 
nós deveríamos dizer aos chineses que seus mercados locais precisam ser abertos aos 
investimentos estrangeiros. Eles não precisam favorecer os concorrentes locais." 
 
Mesmo assim, queixas parecidas não explicam outros mercados onde o Google vem sendo 
forçado a ter um papel secundário com o qual não está acostumado. Nesses países, a 
companhia vem sendo acuada pelos concorrentes locais, que transformaram sua "vantagem de 
ocupante inicial" em uma liderança duradoura. Na Rússia e na República Tcheca, o Google 
demorou a investir e inicialmente não igualou os concorrentes locais em termos de qualidade 
dos resultados nos idiomas locais, admite Mohammad Gawdat, que supervisiona 112 países 
para o Google como diretor de mercados emergentes na Europa, Oriente Médio e África. 
 
Mas ele acrescenta que os investimentos feitos desde a metade da década, por exemplo, para 
ajustar seus algoritmos de modo que eles refutam as nuances do idioma local, colocaram os 
resultados de busca do Google em pé de igualdade. 
 
A qualidade sozinha pode não ser suficiente. Como os concorrentes locais estão em vantagem, 
está sendo difícil superá-los. A forte marca doméstica da Baidu, por exemplo, deverá 
possibilitar a ela manter sua liderança mesmo com o surgimento de novos usuários da 
internet, especialmente em cidades menores, diz Dick Wei, analista do JP Morgan. 
 
No Japão, um aumento da participação de mercado do Google se exauriu, uma vez que os 
usuários vêm demonstrando preferência por portais como o Yahoo, em vez dos mecanismos de 
buscas puros. 
 
No longo prazo, o Google está dependendo de sua capacidade de investir mais em tecnologia 
para conseguir uma vantagem, especialmente com a explosão do número de documentos da 



internet em idiomas locais e com a dificuldade que os participantes locais têm de acompanhar 
isso, afirma Gawdat. A companhia está contando com sua maior experiência em fornecer 
propaganda junto com os resultados de buscas, para atacar os concorrentes locais. Por 
enquanto, as instruções da cúpula são claras, diz Gawdat: construir o melhor serviço e não se 
preocupar com a participação de mercado. "Poderá levar mais tempo, mas quem se importa? 
No resto do mundo estamos indo muito bem." 
 
Na cultura do Google, conduzido pela engenharia, os algoritmos mandam. Mas para competir 
em alguns países onde a companhia está atrás, ela vem seguindo o exemplo dos concorrentes 
locais, recorrendo a pessoas, e não a computadores, para responder dúvidas. 
 
Uma falta de conteúdo está no cerne do problema. Com um número relativamente pequeno de 
documentos em idiomas locais para buscar na internet, os algoritmos de busca do Google não 
conseguem provar sua vantagem. 
 
A Naver da Coréia do Sul e a Seznam da República Tcheca possuem serviços bem-sucedidos, 
em que usuários respondem a dúvidas levantadas por outros usuários. O Google copiou isso 
com um novo serviço próprio. Lançado nos mercados emergentes, ele foi ampliado para os 
chineses e os tailandeses, mostrando que a empresa está preparada para mudar seu plano 
normal de jogo, para que ele reflita as preferências locais, segundo afirma Gawdat. 
 
Em uma outra tentativa de atrair mais conteúdo em idiomas locais, o Google lançou uma 
versão em árabe do Knol, um serviços nos moldes da Wikipedia criado para atrair artigos 
produzidos pelos usuários. Essa foi a primeira versão em outro idioma que não o inglês, e um 
sinal da importância que o Google está dando à formação de uma presença de longo prazo na 
internet de língua árabe. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Banda larga impulsiona TV via web  
Manuela Rahal 
 
A multiplicação dos acessos de banda larga no Brasil tem esquentado o debate sobre o 
desenvolvimento das plataformas de distribuição audiovisual. Segundo a consultoria Frost & 
Sullivan, em 2007 a América Latina contabilizava 17,488 milhões de conexões de internet 
rápida e a expectativa é de que chegue a 46 milhões em 2013.   
 
Gina Sanchez, pesquisadora de tecnologia na América Latina para a Frost & Sullivan, afirma 
que são muitos os desafios para região, como a própria convergência entre computador e 
televisão. "Mesmo assim, acredito que os países latinos estão no caminho certo", disse.   
 



Alguns especialistas seguem essa linha de pensamento e dizem que a internet poderá tornar-
se a nova TV, apesar de ainda estar engatinhando. É o caso de Frederico Grosso, vice-
presidente da Blinkx, empresa que desenvolveu uma ferramenta de busca de vídeos.   
 
Sozinho, o Brasil ultrapassou 10 milhões de conexões de banda larga, de acordo com dados da 
IDC de junho deste ano. Ou seja, foi registrado um aumento de 48% em relação ao ano 
passado.   
 
Concluiu-se também que 75% dos internautas brasileiros assistem a vídeos on-line. A 
percepção de que o brasileiro é receptivo a esse formato tem estimulado o surgimento de 
novas empresas no mercado, como a WTN (Web Television Network), um veículo com 
conteúdo em vídeo planejado especialmente para a web.   
 
A transmissão de TV via internet e a geração de conteúdo para esse tipo de mídia foram tema 
de um congresso realizado em São Paulo terça-feira e ontem.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B2. 
 


