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UM OLHO NO GLOBAL
E OUTRO NO LOCAL

POR RAFAEL BARIFOUSE

que faz um indiano nas praias de
Copacabana e Ipanema, no Ma-

racanã e no morro da Babilônia? Tu-
rismo? Não para Gopal Krishna. Vice-
presidente de audiência para mercados
emergentes do Yahoo!, Krishna corre o
mundo para observar de perto a cultura
e os hábitos de navegação dos internau-
tas. Em sua primeira visita ao Brasil, no
final de julho, o que de cara chamou sua
atenção foi a fila para entrar no centro de
informática no morro da Babilônia, na
Zona Sul do Rio. Lá, crianças usavam
a internet como gente grande. "Elas
não sabem digitar, mas navegam tão
bem quanto qualquer um de nós", diz
Krishna. "O potencial de crescimento
da internet no Brasil realmente existe
e vai ser mais rápido do que pensamos.
Não há nada comparável em outro país
emergente. Isso só reforça a minha
crença de que devemos focar no Brasil."

As missões de Krishna pelo mundo
tornaram-se estratégicas para o Yahoo!.
Previsões apontam que, em cinco anos,
mais da metade dos usuários de inter-
net estará nos países emergentes. Des-
de a chegada de Carol Bartz ao cargo de

CEO da companhia, em janeiro, há uma
meta clara de crescer nesses mercados.

Assim como no resto do mundo.
os usuários dos países em desenvolvi-
mento são ligados em tendências. Mas o
crescimento da internet trará uma nova
leva de pessoas com mentalidade, edu-
cação e idioma distintos. Criar serviços
interessantes para elas requer uma nova
abordagem. A plataforma é global, mas
a experiência local é o que importa. "Até
este momento, a regra foi criar inova-
ções para usuários avançados", afirma
Krishna. "Produtos locais sempre foram
importantes, mas serão ainda mais. Isso
gera oportunidades para inovar. Será
uma batalha completamente diferente."

Entender o contexto de cada país não
é fácil. Krishna passa a metade do mês em
São Francisco, onde fica a sede mundial
do Yahoo!, e a outra metade em viagens.
Em São Paulo, conheceu a favela Parai-
sópolis, na Zona Sul, uma loja da Casas
Bahia, o Shopping Iguatemi e a USP.
"Faço tudo o que um morador da cidade
costuma fazer, converso com os usuários
sem que eles saibam quem sou", afirma.

Formado em engenharia elétrica na
índia, Krishna era mais afeito à ciência.
Odiava História por ter de decorar datas.
O espírito empreendedor ganhou corpo
com um MBA na escola de negócios de
Harvard. Hoje está de volta aos livros de
História. "Ainda não me interesso por
datas. Busco a relação de causa e efeito",
diz. "Só ao compreender o que aconteceu
ontem e o contexto cultural de hoje é que
podemos melhorar o amanhã." E como
fazer de suas descobertas um produto
do Yahoo!? "Isso é segredo", diz Krishna.
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