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Buscas, mobilidade, vídeos, computação em nuvem e social são os cinco pilares que 
direcionam a inovação na empresa 
 
"O Brasil é um dos mercados mais interessantes e dinâmicos para o Google." Assim, o vice-
presidente sênior de Américas do Google, Dennis Woodside, iniciou o bate-papo com a 
imprensa na manhã desta quarta-feira (23/2), quando confirmou também a entrada do ex-
presidente do iG, Fábio Coelho, como diretor-geral para o País. As operações brasileiras 
cresceram 80% em faturamento em 2010 em comparação com o ano anterior, um porcentual 
mais elevado que os 24% do global, algo que pode ser explicado pelo tamanho dos negócios 
por aqui.  
 
Ao abordar os principais tópicos que norteiam o Google, Woodside enumerou cinco pilares 
pelos quais eles buscam a inovação: buscas, mobilidade, vídeos, computação em nuvem e 
social. De acordo com ele, enquanto search caminha para algo mais social, mobilidade está em 
franca explosão. Ele mira em um mercado potencial de mais de US$ 1 bilhão. "A adoção da 
plataforma Android está aumentando e tem sido a opção de muitos consumidores, inclusive, 
no Brasil", pontuou.  
 
De acordo com Woodside, o mercado móvel é o que cresce em ritmo mais acelerado. "Há 
alguns anos, [o CEO do Google] Eric Schmidt analisou para onde o mercado caminhava e 
apontou para a mobilidade. Assim, no Google todos os lançamentos têm de considerar este 
aspecto desde o começo", ressaltou, ao assinalar que este segmento imprime uma taxa de 
crescimento semelhante à do Google entre 2002 e 2003.  
 
O País também registra um dos maiores crescimento em consumo de vídeos na internet e 
chama a atenção da corporação quando o assunto é Youtube. O executivo lembrou ainda da 
estratégia para Orkut, que, segundo ele, recebe 4 milhões de logins todos os dias.  
 
A expectativa para computação em nuvem segue a mesma linha de otimismo. O Brasil 
representa um dos mercados-chaves e mostra um enorme potencial. Para Woodside, é 
inegável o valor do Google para as pequenas, médias e até grande empresas nas ofertas, por 
exemplo, de e-mail. "O desafio para o Fábio [Coelho] está em como ele vai aumentar o time 
para suportar e absorver este mercado em potencial."  
 
Internet: futuro e bolha  
 
A economia da internet está em plena ascensão e isto ocorre porque a plataforma está se 
transformando em algo presente em uma grande parte da vida das pessoas. "Há cinco anos, a 
internet era uma parte pequena dos negócios e da mídia, mas hoje está presente numa grande 
parte da vida das pessoas. Por isto, mais oportunidades ocorrerão."  
 
Outro aspecto da explosão da internet relaciona-se à diversificação de devices para acessá-la. 
Na CES, exemplificou o VP, chamou a atenção o número de tablets e TV com acesso à internet 
lançados. No entanto, para ele a euforia que o mercado vive não significa que estaríamos 
diante de uma nova bolha. "A perspectiva de longo prazo é inacreditavelmente positiva, ainda 
que possam existir pequenas bolhas no curto."  
 
Facebook  
 
Ao comentar a ida de Alexandre Hohagen, ex-VP para América Latina, para o Facebook, 
Woodside o elogiou dizendo que o executivo fez um trabalho "fantástico" e que a companhia 
está muito contente com resultados apresentados.  
 
A competição do Orkut com a rede de Mark Zuckerberg também foi abordada no encontro com 
jornalistas. "O Google continua a investir na plataforma de Orkut. Nosso trabalho é seguir 
inovando para seus consumidores." 
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