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Enquanto a receita mundial do
Google totalizou US$ 29,3 bi-
lhões em 2010, com um avanço
de 24% ante 2009, o fatura-
mento da empresa no país cres-
ceu 80% em 2010. “O Brasil está
crescendo em um ritmo mais
forte”, observa Dennis Woodsi-
de, vice-presidente sênior de
Américas do Google. O desem-
penho foi guiado pelo avanço
dos negócios em áreas como
busca, rede social, vídeo, com-
putação em nuvem e o mundo
móvel. “Este último ainda é pe-
queno como percentual do ne-
gócio, mas é crescente. Movi-
mentamos mais de US$ 1 bilhão
em publicidade móvel e vemos
300 mil de dispositivos com
Android ativados todos os dias”.

Esta linha de negócios será
uma das prioridades de Fábio
Coelho, que assume a direção
geral do Google no Brasil na pró-
xima terça-feira (1/3). A expec-
tativa de Dennis Woodside é que

a experiência do novo diretor-
geral no mercado de telecomu-
nicações seja um diferencial
para estreitar o relacionamento
do Google com operadoras e fa-
bricantes de aparelhos. Coelho
trabahou em diversas empresas
do setor. O executivo deixou a
presidência do iG, que pertence
à Oi, para trabalhar no Google.

“Apenas 10% a 15% dos bra-
sileiros têm banda larga. Esta
capilaridade vai dobrar ou tri-
plicar nos próximos anos, bem
como número de usuários de
smartphones, que também vai
crescer. Isso é bom para o nosso
negócio porque as pessoas vão
passar mais tempo na internet,
vendo vídeos e interagindo”,
afirma Woodside.

Procura-se funcionários
Outra prioridade do novo dire-
tor-geral do Google no Brasil
será ampliar o quadro de pessoal
da companhia, que tem 250 fun-
cionários no país. A expectativa
é crescer este número em 50%.
A empresa está em busca de

profissionais para diversas fun-
ções, como vendas, desenvolvi-
mento de negócios, marketing,
tecnologia e desenvolvimento
de produtos.

O Google também vai tropi-
calizar produtos que ainda não
têm versão em português, como
o Google Instant, que melhora a
experiência de busca, e o Google
Check-out, para compras onli-
ne. Além disso, o executivo não
descarta aquisições de empresas
no Brasil. “Estamos sempre
olhando para boas oportunida-
des e tecnologias”.

Woodside nunca esteve tão
otimista quanto ao futuro da in-
ternet, cuja economia está cres-
cendo. “Podem ocorrer bolhas
de curto prazo no mercado fi-
nanceiro, mas, no longo prazo,
os fundamentos da web são
muito positivos. Temos 1,9 bi-
lhão de pessoas conectadas hoje;
muitas ainda sem banda larga. E
à medida que tiverem banda lar-
ga vão consumir mais vídeo e
passar mais tempo na web. Há 5
bilhões de pessoas com celular,

mas a maioria não tem acesso a
internet”, diz.

Seleção levou cinco meses
Desde que Alexandre Dias deixou
a direção geral do Google no Bra-
sil para assumir o cargo de execu-
tivo-chefe da Anhanguera Edu-
cacional, em meados de setem-
bro, a posição estava vaga. On-
tem, a empresa oficializou a con-
tratação de Coelho. O anúncio se
dá uma semana após Alexandre
Hohagen trocar a vice-presidên-
cia do Google para a América La-
tina pela vice-presidência de
vendas do Facebook na região.

“Os profissionais do Google
aprenderam sobre internet, a ge-
renciar um negócio neste merca-
do. Certamente eles são valio-
sos e terão oportunidades”, diz
Woodside, que, interinamente,
acumula a função antes desempe-
nhada por Hohagen. “A contrata-
ção levará o tempo necessário”,
acrescenta. O executivo diz que o
Google não mudará seus planos
em relação ao Orkut devido à in-
vestida do Facebook no país. ■

Google cresce 80% no Brasil e
demanda reforços de pessoal
Companhia anuncia contratação de novo diretor-geral e tem planos agressivos para se expandir no país

ENSINO 1

Estácio adquire Faculdade de Natal e amplia
sua presença no Rio Grande do Norte
O valor da transação não foi revelado pelas partes. A Estácio, que
pertence a GP Investments é a maior organização privada de ensino
superior no Brasil em número de alunos matriculados. A Faculdade de
Natal possui 2,4 mil alunos matriculados em seus cursos presenciais
de graduação e pós-graduação. A Estácio já está no Rio Grande do Norte
desde 2002 por meio da Faculdade Estácio de Natal com 1,6 mil alunos.

ENSINO 2

Universidade Mackenzie inaugura hoje
novas instalações do campus em Campinas
Com 28 mil metros quadrados, a unidade terá capacidade para atender
3,7 mil alunos por período. Além dos cursos de Administração e Direito,
serão ministradas seis pós-graduações lato sensu em uma estrutura
de 62 salas de aula; a estrutura será dividido em três blocos, os prédios
01 e 03 possuem oito andares cada, já o bloco 2, voltado à área
administrativa, possui dois subsolos, andar térreo e mais três andares.

Divulgação

RESULTADO

US$ 29,3 bi
Foi a receita global do Google em
2010, registrando um crescimento
de 24% na comparação com
o ano anterior. A empresa não
divulga números locais.

CONTRATAÇÕES

50%
É em quanto deve crescer
a equipe do Google no Brasil
neste ano. Atualmente são
250 funcionários. A meta é
ganhar mercado.

“Os profissionais do
Google aprenderam
sobre internet, a
gerenciar um negócio
neste mercado.
Certamente eles
são valiosos e terão
oportunidades

Dennis Woodside

Henrique Manreza

Dennis Woodside, vice-presidente de
Américas do Google: bons negócios

com crescimento da banda larga

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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