
O FUTURO
SEGUNDO O
GOOGLE
NESTA ENTREVISTA, ERIC SCHMIDT, O PODEROSO CEO DO GOOGLE,
DISCORRE SOBRE COMO A INTERNET MUDARÁ A NATUREZA DA
CONCORRÊNCIA, DA INOVAÇÃO E DAS OPERAÇÕES

oucos negariam que
a internet está se tor-
nando o coração do
mundo. Bem poucos
negariam que o Google

já é o coração da internet Líder dos
sistemas de busca, trata-se da principal
marca da rede mundial de computado-
res e da empresa de serviços gratuitos
mais poderosa do planeta. Administrar
essa posição de comando é, em grande
parte, responsabilidade do experiente
executivo de tecnologia Eric Schmidt,
que, em 2001, foi nomeado para o car-
go de CEO pelos fundadores do Goo-
gle, Sergey Brin e Larry Page.

Nos oito anos passados, Schmidt
vem expandindo o sistema Google e,
antecipando as maneiras como as pes-
soas ampliam o uso da internet, tem

A entrevista é de James Manyika, di-
retor do escritório da firma de con-
sultoria McKinsey em São Francisco,
Estados Unidos.

lançado novos produtos. E o futuro?
Nesta entrevista, ele antevê assistentes
digitais mais potentes e muito espaço
para a criatividade humana -se as or-
ganizações permitirem, é claro.

A internet mudou o mundo. Que novos
desenvolvimentos você antevê?
Quando as pessoas tiverem equipa-
mentos pessoais poderosos, conec-
tados a redes infinitamente rápidas
e servidores com muito conteúdo, o
que elas farão? Haverá um tipo novo
de aplicativo, pessoal. Vai rodar em
algo equivalente a seu telefone celu-
lar. Saberá onde você está por meio de
um GPS, e você o usará como seu as-
sistente pessoal e social. Saberá quem
são seus amigos e quando eles estarão
próximos de você. Ele o lembrará dos
aniversários de seus parentes e amigos
e o divertirá. Vai avisá-lo de ameaças
iminentes e atualizá-lo sobre os acon-
tecimentos. Usará todo o poder com-
putacional que está na "nuvem", como
costumamos dizer.

Por exemplo, quando você for a uma
loja, esse aparelho lhe permitirá deci-
dir o que comprar ao melhor preço e
com a melhor entrega. Quando estiver
na escola, ele o ajudará a aprender,
uma vez que ele "saberá" muito mais
do que você um dia conseguirá saber.
Assim, essa visão de um poder compu-
tacional praticamente infinito, o poder
das redes, e esse equipamento podero-
so são a base para a próxima geração
de computadores.

Munidas de todo esse arsenal tecnoló-
gico, o que acontecerá com as pessoas e
o modo como vivem e trabalham?
Já há enorme explosão de conteúdo,
mas ainda muito pouca compreensão
sobre isso. Eu penso que o gap entre
o que os computadores fazem (que é
trabalho de análise e replicação em
volumes muito altos) e as coisas que
os seres humanos podem realizar (que
são essencialmente intuitivas) é gran-
de. Nós provavelmente não veremos
essa lacuna se fechar muito. As empre-



sas mudarão a maneira como vendem
os produtos às pessoas, que serão cada
vez mais auxiliadas por computadores.
Mas, em última instância, nós ainda
controlaremos o mundo.

A parte difícil da mensagem é que
tudo acontecerá mais rapidamente
-cada ciclo de produto, cada ciclo de
informação, cada bolha, devido aos
efeitos de rede, uma vez que todos es-
tarão conectados e conversando entre
si. Os que já estão cansados do ritmo
das mudanças ficarão ainda mais es-
tressados, mas uma nova geração está
crescendo tendo isso como a cadência
normal de sua vida.

A internet derrubará barreiras, tornan-
do os mercados mais democráticos?
Eu queria poder responder que a in-
ternet criou um campo tão plano que a
cauda longa é certamente o lugar onde
se deve estar e que há muita diferen-
ciação, diversidade, vozes novas... Infe-
lizmente, não é esse o caso. O que real-
mente acontece é algo chamado "lei do
poder", caracterizada por um pequeno
número de coisas altamente concen-
tradas e por uma grande quantidade de
outras coisas de volume relativamente
pequeno. Virtualmente, todos os novos
mercados de rede seguem essa lei.

Em outras palavras, ainda que a
cauda seja muito interessante, a maior
parte da receita permanecerá na cabe-
ça. E essa é uma lição que as empre-
sas têm de aprender. Ao mesmo tempo
que você pode seguir uma estratégia de
cauda longa, é melhor que tenha a ca-
beça, porque é aí que o dinheiro está.

É provável que a internet leve a
grandes sucessos de vendas e a maior
concentração de marcas, o que nem
faz muito sentido, por ser o meio que
é, com maior capacidade de distri-
buição. Mas, quando se juntam as
pessoas, elas ainda querem uma su-
perestrela -só que não mais uma es-
trela norte-americana, e sim mundial.

Como as empresas fazem dinheiro nes-
ses mercados?

"Grátis" é melhor do que "barato".
Esse princípio tão simples foi deixado
de lado por muitos gestores. Alguns
modelos de negócio envolvem o "grá-
tis" como fonte adjacente de recursos,
quando, na verdade, "grátis" é um mo-
delo viável pelas vantagens de bran-
ding, nas cobranças de serviços e ou-
tras coisas. Há um modelo de negócio
diferente daquele ao qual a maioria de
nós está acostumada, porque vai con-
tra a velha lei da economia que diz que
o preço do produto tende, no final, ao
custo marginal de sua produção e dis-
tribuição. No mundo digital, para pro-
dutos digitais, o custo marginal de fa-

bricação e distribuição é efetivamente
zero ou próximo de zero. Assim, para
essa categoria de produtos, é razoável
esperar que o modelo do "grátis", com
o auxílio do branding e das oportuni-
dades de receita, seja muito bom.

Dê um exemplo sobre como um setor
pode se adaptar a essas mudanças...
Obviamente, para coisas que têm al-
gum custo físico de produção, você es-
tará perdendo dinheiro em um milhão
de unidades de uma vez, a menos que
surja alguma receita compensatória: A
telefonia seria um exemplo clássico dis-
so, A maior parte dos custos de infraes-
trutura física de telefonia é perdida.

O custo operacional não é tão grande
-basicamente, cobrança e afins. Ima-
gine uma situação na qual a telefonia
passasse da cobrança por minuto para
a cobrança na aquisição do telefone.
Você compraria o telefone e, embutida
no custo do telefone, estaria parte da-
quela infraestrutura. Com isso, você
poderia usar o telefone para sempre.

Mas, pelo menos no mundo digital,
as pessoas têm de aceitar que o custo de
transmissão e distribuição não aumen-
tará. Está caindo. Quem constrói o apa-
rato físico que se conecta à transmis-
são e à distribuição transformará seus
modelos em algo mais similar à forma
pré-paga, porque será mais eficiente do
ponto de vista do consumidor.

Em face disso, que mudanças serão ne-
cessárias na gestão de empresas?

A internet está nivelando as empresas
de diferentes portes de várias maneiras:
distribuição, branding, dinheiro e aces-
so. Mas há muitas outras implicações
para o modo como elas operam. Elas
não podem ser tão controladoras. Têm
de deixar a informação sair. Precisam
ouvir os clientes, porque os clientes es-
tão falando com elas. E, se não falarem
com eles, o concorrente falará. Enfim,
há uma longa lista de razões pelas
quais uma empresa mais transparente
significa uma organização melhor.

Muitos modelos de negócio ainda
são baseados em controle; meu exem-
plo favorito é o de distribuição de fil-
mes. Como consumidor, quero assis-
tir aos filmes quando me der vontade
e no meio que eu desejar. No entanto,
toda a estrutura econômica do negócio
dos filmes, até recentemente, era or-
ganizada em torno da distribuição em
determinado formato, a dado preço, o
que pressupunha um pouco de espera.

• Mas, no novo mundo, não esperarão.
Além disso, já temos muitas evidên-

cias de que grupos tomam melhores
decisões que indivíduos, especialmen-



te quando são selecionados entre as
pessoas mais inteligentes e as mais in-
teressantes. A sabedoria das multidões
argumenta que você pode operar uma
empresa por consenso, que é como o
Google opera.

Como vocês fazem isso?
Duas coisas são necessárias para
uma empresa operar por consenso.
A primeira é ter alguém que determi-
ne um prazo. Em uma organização,
o papel de um líder geralmente não é
forçar um resultado, mas a execução,
ou seja, estabelecer um prazo, seja em
uma crise real ou criando uma crise. E
uma boa estratégia gerencial é: "Vamos
criar uma crise nesta semana para que
todos ultrapassem tal barreira".

A segunda coisa é ter alguém que
discorde. Se não houver discordância,
você terá um rei. E o novo modelo de
governança se opõe radicalmente a
isso. O que eu tento fazer em reuniões é
descobrir as pessoas que não falaram,
que costumam ser as que têm medo de
falar, mas possuem opinião divergente.

Eu faço com que digam o que pensam
realmente e isso promove a discussão
-e a coisa certa acontece. Encorajar
essa abertura é uma arte, não ciência.

Fato é que as melhores idéias nor-
malmente não vêm dos executivos. E,
infelizmente, os executivos não con-
cordam comigo a esse respeito.

Que pessoas serão bem-sucedidas?
Eu arriscaria dizer que, em algumas or-
ganizações, muitas pessoas ainda apa-
recem para trabalhar às 9h e deixam
o escritório às 17h30, com meia hora
de intervalo. E sua produtividade é de-
finida por quanto elas podem fazer nas
oito horas. Eu diria que as coisas não
mudaram muito nos últimos 50 anos.
O exemplo oposto seria o das pessoas
que estão tentando fazer dinheiro na
blogosfera. Os bloggers, por exemplo,
não podem dormir. É um ambiente tão
competitivo que, se vão dormir e al-
guma história eclode, todos os cliques
de seu blog vão para outros blogs. Os
bloggers acabam se tornando um tipo
de desastre na escala humana, porque

eles não podem lidar com o fato de que
não possam sequer dormir. É um am-
biente muito tenso.

Há uma gama de opções anteriores
a essa e, como executivo, você tem de
pensar sobre onde você está nesse es-
pectro, tanto no plano pessoal como no
da organização. Para os executivos sê-
niores, é provavelmente a situação em
que o equilíbrio não é mais possível.
Eu adoraria ter equilíbrio em minha
vida, mas o mundo é um palco global
e, quando eu estou dormindo, há uma
crise em algum país, e eu ainda não
descobri como não dormir. O fato é que
você vai escolher os executivos que
gostem dessa intensidade. Eles serão
atraídos pela crise e pela velocidade. E
serão os que irão ao topo.

Em sua opinião, existe um tipo de or-
ganização que tenha vantagem na hora
de inovar?

Executivos sempre querem simplificar
a vida e, por isso, estruturam seu negó-
cio -em três divisões, quatro produtos,
o departamento de marketing e assim



por diante. A fórmula até pode conti-
nuar funcionando em algumas empre-
sas, mas a maioria, devido à natureza
da tecnologia, ficará mais complexa. As
empresas terão mais produtos e mais
variação de linha ao longo do tempo.
E será importante, para manter uma
barreira aos competidores, ter pro-
dutos resilientes, em escala, diferen-
ciados e de alcance internacional, o
que significa que não podem mais ser
criados por duas pessoas apenas. Em
nosso caso, como reconhecemos que
a inovação vem de pequenas equipes e
nos organizamos de acordo com isso,
nós também encorajamos as pessoas a
falar umas com as outras.

Uma das coisas que tentamos evitar
no Google é o tipo de estrutura divisio-
nal e de unidades de negócios que impe-
de a colaboração entre as unidades. É di-
fícil. Mas tentamos porque isso elimina
os laços informais, que, em uma cultura
aberta, levam a muita colaboração. Se
as pessoas entendem os valores da em-
presa para a qual trabalham, devem ser
capazes de se organizar para lidar com

os problemas mais interessantes. Se não
são capazes de fazê-lo, é porque você
não conversou com elas, não construiu
uma cultura de valores compartilhados.

Para terminar, quais são os perigos que
você enxerga no contínuo desenvolvi-
mento da internet?

Há uma série de iniciativas de constru-
ção de um padrão global para a web.
Dada a história das guerras e da política
global, é altamente improvável que ve-
jamos um único regime, por exemplo,
para leis de direitos autorais, para de-
finir quais conteúdos são apropriados,
ou quais são as penas para o conteúdo
inapropriado ou para todas as questões
que as pessoas enfrentam no mundo
online. O modo de solucionar esse pro-
blema, hoje, é usar domínios por país.
Assim, um domínio de um país é visto
como diferente, como o domínio ame-
ricano, que é o "ponto.com".

É provável que ocorram desafios
legais e políticos ao longo dos anos, e
eu acho que o próximo virá em breve.
Na internet, as pessoas sempre estão

sujeitas às leis locais. Mas será uma
tragédia, por essas questões, que ela
se torne dividida em um nível físico.
Não será? Será uma tragédia se cada
país construir uma espécie de polícia
em torno de sua internet [no Brasil, por
exemplo, essa questão está em trami-
tação no Congresso Nacional]. É muito
melhor usar outras abordagens para
se assegurar de que o que for legal em
um país e ilegal em outro não vá de um
para outro sem a supervisão apropria-
da. Dada a complexidade disso tudo,
meu conselho é que as empresas glo-
bais tenham muitos advogados, cada
um especializado em determinada lei
nacional -um na lei brasileira, outro
na turca, outro na européia etc. D
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