
O GOOGLE, que recebe o Prêmio
DCI nas categorias Tecnologia da
Informação e Capital Estrangeiro,
tem como presidente para a Amé-
ricaLatinaAlexandreHohagentfo-
to). Uma das maiores empresas de
internet no mundo, mais dameta-
dedasuareceitavemdeforadosEs-
tados Unidos. De acordo com o di-
retor Financeiro da empresa para
Brasil e América Latina, Edmundo
Balthazar,aregiãotemumagrande
participação neste resultado. "Não
falamos de dados específicos do
Brasil e da América Latina, mas
posso dizer que o crescimento da
região está bem alinhado ao que a
corporação vem fazendo em ter-
mos de mercado, e essa região está
entre os locais onde o Google mais
cresce no mundo",afirma

Embora apenas 30% da popu-
lação acesse a internet, o executivo
acredita que a estabilidade econô-
mica tem favorecido o acesso das
classes C e D a esses serviços e à in-
formação, por isso o cenário futu-
ro é promissor. "Nós vemos o Bra-
sil com um alto potencial de cres-
cimento. Hoje o tempo de navega-
ção dos usuários brasileiros é 16
horas diárias, compatível com os
países de primeiro mundo",diz.

De acordo com informações
publicadas no site da empresa, no
terceiro trimestre de 2010 o Goo-
gle reportou lucros de US$ 7,29 bi-
lhões, um crescimento de 23% se
comparado ao registrado no mes-
mo período de 2009. A receita ge-
radapelos sites da empresa corres-
ponde a 67% dos rendimentos do
período, somando US$ 4,83 bi-
lhões, 22% a mais que no terceiro
trimestrede2009.

"Quando a gente vê o País cres-
cer e as pessoas terem acesso a
computador e a redes de internet
de alta velocidade, vemos que isso
vai certamente fortalecer cada vez
mais o mercado on-line. Conse-
quentemente, o Google vai ter a
missão dele cumprida, que é orga-

nizar cada informação na internet
de forma fácil para que o usuário
possa acessá-la na hora em que
precisar", diz.

A empresa iniciou suas ativida-
de no Brasil em maio de 2005, com
um escritório de vendas e apenas
10 funcionários. O objetivo era
promover a expansão no País e na
América Latina Inicialmente tra-
tava-se de um escritório virtual
para estruturar as operações da
empresa no Brasil com foco no
mercado on-line e em od works
(anúncios virtuais).

Hoje, a empresa no Brasil conta
com cerca de 250 funcionários. O

pessoas trabalhavam no
escritório de vendas no

Brasil em 2005

escritório brasileiro acumula duas
funções: ao mesmo tempo em que
gerencia as operações do País,
atua como um coordenadorparaa
América Latina como um todo.
"Atingimos um certo nível de co-
nhecimento de mercado e a fixa-
ção de nossa presença dos produ-
tos e serviços que o Google ofere-
ce, e agora estamos numa fase de
crescimento muito grande", co-
memoraoexecutivo.

Inteligência local
Balthazarcontaque como estraté-
gia para impulsionar esse cresci-
mento, a empresa vem investindo
no desenvolvimento da inteligên-

operacional Android (pertencen-
te ao Google), mas porque sinali-
zam urna tendência de optar por
soluções abertas.

'A gente vê claramente o mun-
do caminhando para um cenário
de convergência de telefonia e in-
ternet wireless. As ferramentas de
Android, que roda em smortpho-
ws.sãofundamentaisparaincen-
tivar o crescimento de internet via
celular", avalia.

Há cinco anos
'A preocupação nessa época
[2005] era estruturar o Google na

cia local voltada para a internet.
Tanto que o Google Brasil conta
com um centro de desenvolvi-
mento e pesquisa em Belo Hori-
zonte (MG), no qual engenheiros
brasileiros desenvolvem produtos
e serviços para todas as platafor-
mas que a empresapossui.

"Os engenheiros desenvolvem
produtos e serviços na área de
search [busca], You Tube, Orkut,
Google Maps, redes sociais, enfim,
melhorias e serviços para todas as
plataformas que o Google possui,
tudo que os usuários têm hoje. E as
soluções são aplicadas tanto na
América Latina quanto no merca-
do mundial", revela

Os principais produtos da em-
presa continuam sendo o sistema
de buscas e a publicidade on-line.
Para o próximo ano o foco será na
difusão da plataforma Gmail e no
sistemaoperacionalGoogleChro-
me, além das chamadas mídias ri-
cas — as redes sociais como You
Ilibe e a publicidade para telefo-
nes celulares.

Como tendência no mercado
de internet, o executivo diz que o
mundo está caminhando para
uma cultura wireless (internet sem
fio). Porisso, eleve com bons olhos
a popularização dos tablets, não
apenas porque boaparte das mar-
cas está optando pelo sistema

América Latina O Brasil foi pio-
neiro. A partir daí vieram funcio-
nários para atuar em diversas
áreas, como finanças, recursos
humanos, vendas on-linee corpo-
rativas. Começamos a preparar a
empresa para crescer nos anos se-
guintes, investindo em estrutura
de sistemas, processos de vendas
ao mercado corporativo e on-li-
He",relataApartirde2010,aesrra-
tégia de expansão na América La-
tina passou a contar com escritó-
rio no México e na Argentina
Atualmente, a empresa possui es-
critórios tambémnoPeru,naBolí-
viaenaColômbia
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