


presidente do Google para a América 
Latina, deixou a empresa para assumir 
cargo idêntico no Facebook. É justamen
te nesse contexto que as visitas devem 
ser entendidas. Com o olhar sereno de 
sempre, por trás da indefectível arma
ção redonda dos óculos, Schmidt admi
tiu, em entrevista a Época NEGÓCIOS 
durante a rápida passagem por São 
Paulo, que sua vinda ao país era parte 
de uma ofensiva de charme para con
trabalançar as notícias sobre a perda de 
Hohagen. Mas negou qualquer mudan
ça de rota para responder à ofensiva do 
Facebook. "A estratégia é basicamente a 
mesma", disse. Talvez sim, mas com um 
novo líder local e reforços a caminho. 

publicitária gerada na internet brasilei
ra, de acordo com o Projeto Inter-Meios. 

Ao contratar Hohagen - o executi
vo que montou a estrutura corporativa 
responsável pelos números do Google 
na região -, o Facebook sinaliza ao mer
cado que entra para valer na disputa 
pela publicidade online e, não menos 
importante, pela escassa mão de obra re
almente especializada em serviços digi
tais. Seu principal trunfo, como no mun
do todo, é um público numeroso, fiel e 
crescente. No começo de 2010, eram 8 
milhões de brasileiros, que gastavam, 
em média, uma hora e meia por mês 
no Facebook. Um ano depois, já são 20 
milhões de pessoas, passando duas ho
ras e meia mensais no site, segundo da
dos do Ibope Nielsen Online. O avanço, 
não é segredo, dá-se em cima do Orkut. 

Desse modo, convém colocar em 
perspectiva o "não muda nada" de Sch
midt (leia entrevista com ele na página 98). 
"Não confunda nossa tranquilidade 
com falta de respeito pelo Facebook. 
Temos muitas melhorias para o Orkut", 
afirma Fábio Coelho, em sua primeira 
entrevista após ser apontado como CEO 
brasileiro do Google. No outro campo, 
Hohagen ainda não está disponível para 
falar sobre a estratégia do Facebook no 
Brasil. Kumiko Hidaka, gerente global 
de comunicação, limita-se a dizer que, 
no início, o escritório do Facebook em 
São Paulo será composto por posições 
administrativas e comerciais e servirá 
para "atender à demanda potencial da 
região". Na prática, isso significa que a 
operação passará a ter uma estrutura 
local para manter contato com agências 
e anunciantes. Se der resultado, afirma 
A r i Meneghini, diretor executivo da 

Primeiro, veio Dennis Woodside, vice-presidente do Google para as Américas. 
Na sequência, o próprio Eric Schmidt, CEO da companhia há quase dez anos, 
agora devolvendo o bastão para Larry Page, um dos fundadores. Ambos vieram 
anunciar basicamente a mesma novidade: que a filial brasileira tem um novo pre
sidente e contratará 50% mais funcionários do que previa até o fim do ano. Não 
se trata de uma coincidência nas agendas apertadas dos dois. No Brasil, merca
do emergente que mais fatura em sua operação global, o Google está sob ataque. 

A guerra foi declarada em fevereiro, quando Alexandre Hohagen, então vice-

Fábio Coelho, ex-diretor-geral do iG, 
foi nomeado CEO do Google no Brasil, 
uma operação que vai abrir pelo menos 
12S novas vagas até o final do ano. Até a 
partida de Hohagen, falava-se em 60. 

Em boa medida, o ataque ao Google 
(e sua reação) é efeito colateral de seu 
sucesso. A receita da companhia na 
América Latina mais que dobrou a cada 
12 meses durante quatro anos. No ano 
passado, impactada pela crise econô
mica mundial, cresceu "apenas" 80%. 
No Brasil, pessoas familiarizadas com 
a operação estimam o faturamento do 
Google em mais de R$ 1 bilhão por ano -
praticamente o mesmo que toda a receita 



A chegada da rivalidade entre Goo
gle e Facebook à América Latina é p 
exemplo mais emblemático da maior 
atenção que fundos e empresas inter
nacionais vêm dando ao mercado de 
internet no Brasil nos últ imos dois 
anos. Companhias como Expedia e 
Mentez (agosto de 2009), Home Away, 
Alibaba e Vostu (as três em março de 
2010), PayPal (abril de 2010) e Grou-
pon (junho de 2010) montaram escri
tórios no país. Há um ano, a rede social 
corporativa Linkedln adaptou seus 
serviços para o português. A produ
tora de games sociais Zynga fez o mes
mo no mês passado. O Twitter ainda 
não se instalou no Brasil, mas abor
dou um dos principais executivos do 
Google no fim do ano passado, como 
parte do processo de estruturação de 
uma subsidiária. Seus planos para o 
país foram revelados para executivos 
do mercado publicitário em uma visi
ta à sede do Twitter, em São Francisco, 
organizada pelo Grupo de Mídia em 
setembro. "No começo da década, o 
Brasil era importante internamente, 
mas não saltava aos olhos dos grin
gos. Hoje, a internet brasileira tem nú
meros evoluídos", afirma Henrique 

Iwamoto, diretor-geral do site de com
pras coletivas Groupalia no Brasil. 

Quão evoluídos? Um levantamento 
feito por Época NEGÓCIOS nos prin
cipais segmentos do mercado digital 
resulta numa estimativa que passa facil
mente dos R$ 50 bilhões. Quase metade 
disso é comércio eletrônico, atividade 
que movimentou, no mínimo, R$ 24,6 
bilhões no ano passado - R$ 14,8 bilhões 
transacionados em lojas virtuais (conta
bilizados pela consultoria e-bit), R$ 6,9 
bilhões em passagens vendidas online 
pela Gol e R$ 2,9 bilhões do site Mer-
cadoLivre. O montante gerado é certa
mente maior, porque há muita receita de 
serviços online para incluir nessa conta. 

Por sua vez, a publicidade digital no 
Brasil somou R$ 3,24 bilhões em 2010, 
se consideradas as receitas estimadas 
de Google e Buscapé mais um acrésci
mo de 35% que a IAB conta como custo 
de produção das campanhas. Já a infra-
estrutura de acesso à internet no país 
(incluídas banda larga fixa e móvel) 

movimentou R$ 23 bilhões em 2010, 
segundo estimativa da consultoria Te-
leco que não compreende as conexões 
dedicadas que as empresas contratam 
diretamente com operadoras. Há ain
da o mercado de serviços e conteúdo, 
mais difícil de mensurar dada a frag
mentação e o sigilo das informações. 
Sabe-se, por exemplo, que o UOL fatu
rou R$ 594,8 milhões em 2010 apenas 
com as assinaturas dos seus usuários. 

Além de empresas já estabelecidas, 
fundos de investimentos passaram a 
ver o Brasil como um celeiro de start 
ups. "De seis meses para cá, houve um 
aumento perceptível nos fundos que 
telefonam procurando informações", 
afirma Emerson Duran, diretor da Con-
frapar, gestora de fundos especializada 
em tecnologia. "Lá fora, o que existe já 
tem preço e está caro. O gestor de inves
timentos olha o mundo e aloca parte 
no Brasil." Nos Estados Unidos, que 
ainda lutam para se livrar da recessão, 
o valor captado por fundos para inves-



tir em tecnologia diminuiu quase 
quatro vezes em três anos, ficando 
em US$ 11,6 bilhões em 2010, se
gundo a consultoria VentureSource. 

"Temos notado mais investidores 
novos buscando informações. Contu
do, não existe pressa", afirma Sidney 
Chameh, presidente da Associação 
Brasileira de Private Equity e Ventu-
re Capital. "Talvez por lições aprendi
das no passado, eles querem conhecer 
o mercado e estudar as oportunida
des." Fundos estrangeiros que apor
tam no país enfrentam a concorrência 
nacional estabelecida. É o caso da Rio 
Bravo, que está levantando recursos 
para seu quarto fundo voltado à tec
nologia. Marcelo Romeiro, o gestor 
responsável, diz que o alvo são em
presas ligadas a serviços e pessoas 
- em oposição a indústrias, que exi
gem investimentos substancialmente 
maiores. O valor ainda não está fecha
do, mas Romeiro diz que o fundo cer
tamente será maior que os anteriores. 

O cenário financeiro positivo é 
complementado por uma caracte
rística cultural: a sociabilidade do 
brasileiro faz do país o que o CEO 
da AgênciaClick, Abel Reis, chama 
de laboratório de mídias digitais. 
"Temos um contingente expressivo 
de internautas, em sua maioria jo
vens, com conta em banco e acesso 
a meios de pagamentos", diz Stelleo 
Tolda, presidente de operações do 
MercadoLivre na América Latina. 
Exatamente por fatores como esses, 
o Brasil está no centro da ascensão 
de dois fenômenos do mercado di

gital nos últimos anos: jogos sociais 
e compras coletivas. "Sabíamos que 
era importante entrar no país, mas 
ninguém esperava que fôssemos 
crescer tanto. O Brasil já está entre 
as nossas cinco maiores operações", 
afirma Florian Otto, CEO brasileiro 
do Groupon, site pioneiro no setor 
de compras coletivas nos Estados 
Unidos. A subsidiária brasileira, 
batizada Clube Urbano, rende ao 
Groupon mais que o dobro de todos 
os outros países na América Latina 
somados. Até 2012, o rival espanhol 
Groupalia espera que sua operação 
brasileira, inaugurada em agosto, 
torne-se a mais lucrativa do mundo. 
"O pessoal de fora só sabe o quão evo
luído é o mercado brasileiro quando 
chega aqui. Fomos surpreendidos 
pelo tamanho do mercado", afirma 
Henrique Iwamoto, do Groupalia. 

A febre das redes sociais criou 
um fenômeno ainda mais específi
co: empresas fundadas por estran
geiros que tinham como principal 
mercado desde o início o Brasil. 
Daniel Kafie nasceu em Honduras, 
mas foi em Harvard que professo
res chamaram sua atenção para o 
Brasil. Em 2007, montou com co
legas a Vostu. Mesmo com escritó
rios em Nova York, Buenos Aires e 
São Paulo, o país é responsável por 
toda a receita da desenvolvedora. O 
foco são os bens virtuais: itens, ge
ralmente baratos, comprados para 
sofisticar games como MiniFazen-
da ou Rede do Crime, integrados ao 
Orkut. A consultoria PlaySpan es
tima que esse mercado rendeu US$ 
165,5 milhões no Brasil em 2010. 

AOS 15 ANOS, QUANDO AINDA MORAVA 
no Canadá, Julio Vasconcellos decidiu ga
nhar o p rópr io dinheiro durante as fé r ias ' 
Tomou emprestados alguns cortadores 
de grama, juntou um grupo de amigos e 
fundou uma "cooperativa" para cuidar 
dos jardins das casas vizinhas. Para di
vulgar a novidade, os empreendedores 
adolescentes chegaram a criar anúnc ios . 



Aos poucos, foram conquistando clientes 
que pagavam pelo serv iço. Foi o primeiro 
negóc io criado por Vasconcellos, um dos 
fundadores do Peixe Urbano, o primeiro 
se rv i ço de compras coletivas do Brasil. 

Criado em março de 2010, com ofertas 
restritas à cidade do Rio de Janeiro, foi o pio
neiro num setor que reúne atualmente mais 
de mil empresas, segundo n ú m e r o s do 
portal Bolsa de Ofertas. O site, que nasceu 
na sala de um apartamento, ficou grande 
demais para o sobrado de 850 metros qua
drados no bairro de Laranjeiras que ocupa 
hoje, e está prestes a mudar para um novo 
endereço. "Jamais esperava um crescimen
to tão ráp ido como o que temos registra
do", diz Vasconcellos, hoje com 30 anos. O 
Peixe Urbano está presente em 54cidades 
brasileiras e acaba de estrear em Buenos 
Aires. Tem 450 f u n c i o n á r i o s e 99 vagas 
abertas para cont ra tação imediata. O total 
de usuários cadastrados chega a 7 milhões. 

Apesar da aparência t ímida, este filho 
de diplomata é um especialista em fazer 
amigos - a c o m e ç a r pelos atuais sóc ios, 
Alex Tabore Emerson Andrade. O primeiro 
é o responsáve l por toda a tecnologia do 
site, e o segundo, o homem que controla 
a área comercial do Peixe Urbano. Ainda 
faz parte do grupo a diretora de comuni
cação do site, Letícia Leite. Vasconcellos 
conheceu os t rês no per íodo em que es
tudou nos Estados Unidos. Ele se formou 
em f inanças e marketing na Universidade 
da Pensilvânia efez MBAem Stanford, no 
c o r a ç ã o do Vale do Silício. Depois disso, 
passou t r ê s anos na consultoria Moni
tor e outros t r ê s na Experience Project, 
rede social que coloca em contato pes
soas que t ê m os mesmos interesses. 

Assim que anunciou aos amigos que 
voltaria para o Brasil, nofinal de 2009, Vas
concellos foi procurado pelo Facebook, 
que na época estava interessado em ex-

pandir sua p resença no Brasil. Descrito 
pelos amigos como multitarefa, ele acei
tou o desafio e durante dez meses tocou 
paralelamente o Peixe Urbano e a repre
sentação brasileira do site criado por Mark 
Zuckerberg. "Tive de sair do Facebook por
que o crescimento do Peixe Urbano come
çou a exigir mais minha atenção", afirma. 

Avesso a planos de negócios, Vascon
cellos diz que seu site nunca teve um pro
jeto formal, no papel, para ser apresentado 
a investidores. "Uma empresa const i tuída 
e rentável vale mais que um BP [business 
plan] preparado nos m í n i m o s detalhes", 
afirma. No caso dele, funcionou. Com 
pouco tempo de operação, o Peixe Urbano 
recebeu aportes do Monashees Capital e 
do Benchmark Capital, que já investiu em 
companhias comoTwitter, eBay eLmkedln. 
"Aceitamos a pa r t i c i pação deles porque 
são mais do que financiadores. Eles t ê m 
muita experiência em internet e nos acon
selham o tempo todo", diz Vasconcellos. 

O empresár io e apresentador Luciano 
Huck t a m b é m fez um aporte financeiro 
no site de compras coletivas. Foi seu pri
meiro investimento em uma pontocom. 
"Gosto muito desse universo e tenho um 
fundo pessoal de investimentos que já 
estudo aplicar em outras companhias de 
internet. Mais do que empresas, gosto de 
investir em ideias e pessoas", afirma Lu
ciano Huck. O valor aplicado e a porcenta
gem adquirida não foram revelados, mas 
é certo que dinheiro não é problema para 
o Peixe Urbano. Por dois motivos: a opera
ção é rentável (graças à par t ic ipação que 
o site recebe pelas p r o m o ç õ e s de restau
rantes, lojas e serv iços que divulga) e não 
faltam ofertas de novos aportes de capital. 
"Recusamos propostas de investimen
tos com frequência", afirma Vasconcellos. 



A SEGUNDA VISITA AO BRASIL DE 
Eric Schmidt como CEO do Google foi relâm
pago. Ele chegou a São Paulo na manhã do 
dia 1o de março, conversou com os funcioná
rios, participou de um coquetel com empre-
sár iose voou, à noite, para Buenos Aires. No 
momento em que o Facebook começa a es
truturar sua operação no país, ele diz que o 
Google vai investir pesado aqui e que entra
rá no mercado de publicidade display, hoje 
dominado pelos portais. Confira, a seguir, a 
entrevista que Schmidt, de 55 anos, conce
deu com exclusividade a Época NEGÓCIOS: 

> > Em apenas 15 dias, o Brasil recebeu 
a visita de dois dos principais executi
vos do Google. Por quê?_Tivemos uma 
mudança de l iderança com a saída do Ale
xandre Hohagen e queria conversar com 
os funcionários. Vamos investir tão rapida
mente no Brasil quanto o crescimento do 
mercado permitir. Estamos contratando, 
vamos mudar para um novo prédio. O Bra
sil é o nosso sexto ou s é t i m o maior país 
hoje e deverá se tornar o quinto ou sexto. 

> O Google não teme perder mais talen
tos para o Facebook no país?_O Facebook 
gosta de falar como contrata funcionários do 
Google, mas apenas 10% do time deles pas

sou por nós. Contratamos em uma semana 
mais gente do que eles já contrataram em 
sua história. Não é uma compe t i ção justa. 

> >O Brasil tem vantagens em compa
ração a outros países emergentes?_Da 
nossa perspectiva, o Brasil ainda é pouco 
explorado. Não há uso suficiente de inter
net, rede sem fio, smartphones. Há mui
tos jovens criativos que estão crescendo 
aqui e usando novas ferramentas. O Brasil 
pode crescer mais velozmente que qual

quer outro país por cinco ou dez anos. Por 
isso, estamos investindo t ão fortemente. 

» > E desvantagens?_Haverá problemas 
de escala. T a m b é m tivemos questões poli
ciais e de regulamentação envolvendo, por 
exemplo, o Orkut. Resolvemos isso e temos 
uma ó t i m a re lação com o novo governo. 

> > O que o Google fará para manter a lide
rança do Orkut no país?_Estamos trabalhan
do para tornar o Google mais social e integrar 



uma história semelhante. Nascido 
na Colômbia, o CEO da Mentez, Juan 
Franco, montou a empresa tendo em 
mente o potencial brasileiro. "Hoje, 
o país responde por mais de 90% da 
receita", diz ele. Em 2011, a previsão 
é que o Brasil fature US$ 50 milhões, 
com destaque para jogos dentro do 
Facebook. Para ajudar na incur
são, a Mentez fechou parceria com 
a Zynga, maior desenvolvedora de 
games sociais do mundo, para que 
créditos de games como Mafia Wars 
e CityVille sejam vendidos em car
tões pré-pagos em mais de 100 mil 
pontos pelo Brasil. "Games sociais 
já são populares na América Latina. 
Abrir um escritório na região pode 
ser parte da nossa estratégia", afir
ma Ryan Linton, diretor de desen
volvimento de negócios da Zynga. 

Uma operação nacional se torna de
cisiva para players estrangeiros como 
forma de driblar a burocracia tributá
ria e jurídica do país. "Se fosse só tra
zer executivos estrangeiros, eles nem 
estavam aqui, tocavam a operação a 
partir de fora. É preciso de alguém que 
entenda a cultura regional", afirma 
Michel Lent, vice-presidente de estra
tégia da Pontomobi. Com isso, a alta 
rotatividade do mercado digital brasi
leiro deverá se intensificar. "É um pro
blema gravíssimo. Estamos em um 
mercado extremamente concentrado 
e em guerra por profissionais talen
tosos", afirma Reis, da AgênciaClick. 

A curto prazo, uma das consequ
ências desse fenômeno é inflacionar 
os salários dos executivos de internet 

já reconhecidos por aqui. Isso acaba 
criando um paradoxo: a área que so
fre com a escassez de profissionais é 
a mesma que atinge níveis de remu
neração que outros setores tradicio
nais não têm. "O mercado digital é 
o primeiro a equiparar salários dos 
seus executivos com os dos bancos, 
algo que nenhuma outra indústria 
conseguiu em décadas", afirma San
dra Finardi, diretora de negócios da 
D M R H , responsável por contratar 
para Google e outras empresas online. 
Não é raro, diz ela, que executivos do 
alto escalão no setor ganhem salários 
anuais além do R$ 1 milhão, comple
mentados por benefícios como bônus 
e opções de compra de ações. "Trata-
se da elite das remunerações. É um 
pouco a bolha da vez", afirma Sandra. 

Benefícios agressivos somados 
à lenta reposição de profissionais, 
agravada pela carência educacio
nal na formação, levarão o mercado 
brasileiro a importar mão de obra 
tanto de outras áreas como de outros 
países. "Chegarão americanos e eu
ropeus que vão aprender português 
para trabalhar aqui", diz Florian, do 
Groupon. Ele é um exemplo das duas 
teorias: nascido na Alemanha, mu
dou-se para o Brasil há três anos para 
trabalhar com mercado financeiro e, 
agora, internet. De mudança ou ape
nas de passagem, o Brasil de fato vem 
carimbando cada vez mais passapor
tes na área de internet. "Tenho a im
pressão de que preciso passar mais 
tempo aqui", diz Schmidt, do Google. 
Com certeza, ele não estará sozinho. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 50, p. 92-99, abr. 2011.




