
C l a y t o n M E L O 

a segunda-feira 21, o 
executivo Fábio Coelho 
pediu demissão do 
cargo de presidente do 
portal iG. A notícia só 

foi comunicada para o público interno 
e para a imprensa na manhã do dia 
seguinte. O comunicado emitido limi
tava-se a dizer que Pedro Ripper, dire
tor de estratégia corporativa e novos 
negócios da Oi, controladora do iG, 
passaria a acumular a presidência do 
portal, em razão da saída de Coelho. A 
novidade causou surpresa nos funcio
nários e no mercado. Surpresa ainda 
maior houve quando se tomou conhe
cimento do novo destino profissional 
de Coelho: ele fora convidado para ser 
o 6diretor-geral do rival Google, confor-

me revelou em primeira mão na manhã 
da terça-feira o site da revista 
DINHEIRO. Sua contratação é a face 
mais visível de um novo capítulo da 
disputa feroz que os dois titãs da inter
net mundial travam atualmente, com o 
fato novo de que agora essa briga che
gou ao território brasileiro. 

A contratação de Coelho f o i a 
solução encontrada pelo Google para 
reagir à ofensiva do Facebook no País. 
O site comandado por Mark Zuckerberg 
não apenas vai abrir escritório no Brasil 
como contratou para a missão justa
mente o vice-presidente do Google na 
América Latina, o brasileiro Alexandre 
Hohagen. Há outro ingrediente que api
menta ainda mais a história. Com a 
saída de Hohagen, que foi o responsável 

pela abertura da filial da empresa no 
País, em 2005, o Google estava sem titu
lares para os dois principais postos de 
comando no mercado latino-americano 
- o outro cargo, o de diretor-geral, para 
o qual Coelho foi chamado, estava dis
ponível desde setembro, com a saída do 
executivo Alex Dias. 

Os cinco meses sem diretor-geral 
causavam estranhamento às agências de 
publicidade nacionais, clientes do 
Google. Ao que tudo indica, a empresa 
tinha dificuldades para encontrar um 
executivo que apresentasse bom conhe
cimento das peculiaridades do setor 
digital no Brasil e ao mesmo tempo 
tivesse acesso ao mercado publicitário. 
Assim, a solução provisória encontrada 
foi fazer Hohagen, que já havia sido o 
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