
le coloca o smartphone perto 
da boca e fala: "Shopping Igua-
temi". Obediente, o sistema 
operacional móvel Android, em 
companhia de seu i rmão de fé, 

o browser Google Chrome, como se reco
nhecessem a voz do novo presidente do 
Google no Brasil , para não ficarem mal 
na foto, mostram rapidinho uma imagem 
do Google Maps, em que aparecem plota-
dos o shopping, suas rotas de acesso e os 
caminhos para chegar. Muito em breve, 
o sistema de busca por voz, que funcio-

nou tão bem no celular de Fabio Coelho, 
vai estar funcionando t a m b é m nos smar-
tphones com Android no Brasil . 

Fábio Coelho tem tido uma carreira 
meteór ica na indúst r ia de internet no 
País nos úl t imos dois anos, após oito anos 
dedicados a uma bem-sucedida carreira 
internacional. Depois de presidir o iG e 
ter sido alçado à Presidência do IAB, as
sume o maior buscador do País e se des
taca como uma nova e consistente lide
rança no mercado web brasileiro. 

Suas tarefas na nova casa serão á rduas 

e c a m i n h a r ã o em setores tão diversos, 
embora complementares, como busca, 
mobilidade, cloud computing, display, ví
deo, navegadores, entre outras. 

Em não muito tempo, aqui no sex
to maior mercado internacional para a 
empresa, será lançado, por exemplo, o 
novo laptop do Google, o Cr-48, o que já 
seria uma novidade por si só. Mas não 
contente com isso, a maquininha virá, 
adicionalmente, sem nenhum software 
dentro. Nada. Vaziozão. Para funcionar, 
o Google Chrome embarcado levará o 
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usuário às nuvens, onde o pioneiro siste
ma de cloud computing do Google arma
zena programas e aplicativos Android. E 
aí, tudo dando certo, talvez um dia nem 
precisemos ter um computador pessoal 
à tira colo. Basta alugar um Cr-48 do 
Google onde estivermos - em um remoto 
quarto de hotel no Tahiti , por exemplo 
- e usar todo o nosso conteúdo pessoal 

remotamente, como se es t ivéssemos na 
nossa casa ou escri tório. "É a subversão 
total do modelo de computação que co
nhecemos até hoje", define Fábio. 

Essa é, na verdade, a ponta de um ice
berg gigantesco, no qual o Google já fin

cou sua bandeira lá fora em grande esti
lo, que é o negócio de Cloud Computing. 
O consumidor final vai entrar nele pela 
porta do tablet (que será inicialmente 
lançado em uma versão de preço médio, 
mas que deverá ter outras versões em 
breve com preços mais populares), mas 

o armazenamento de dados na nuvem vai 
expandir-se t a m b é m para o setor empre
sarial, onde uma receita de grande porte 
está só esperando para ser prospectada. 

NOVIDADES PARA TODOS OS LADOS E 
TODOS OS GOSTOS 
Fabio Coelho, um capixaba engenheiro 
c iv i l , com pós-graduação em gestão pela 
U F B J (Universidade Federal do Bio de Ja
neiro), depois de uma vasta carreira i n 
ternacional (veja o perfil do Fabio), anda 
animado com tanta novidade, até porque 
elas são muitas e, na sua própria expres
são, "todas explosivas". 

A companhia lhe deu sinal verde para 
investir no Orkut, que já está colocando 
no ar uma série de novas funcionalida
des para a maior comunidade de redes 
sociais do país. 

OK, tem o Facebook. Mas, no Brasi l , o 
Orkut segue l íder e é hoje mais de t rês 
vezes maior que seu concorrente (uma 
recente comunidade lançada pela com
panhia na plataforma Orkut chamada 
Brasil ao Vivo, em t rês dias aglutinou 
quase quatro mi lhões de seguidores). 
E se depender do Google e de Fabio, vai 
continuar assim Essa l iderança deverá 
se integrar à es t ra tégia de aceleração 
de entrada da companhia no campo das 
redes sociais, que teve um recente novo 
capítulo com o l ançamen to do +1 (o bo-



tão de "L ike" do Google, chamado de 
Plus One) e que deve nos reservar novas 
emoções por aí. 

Investir no Orkut no Brasil talvez seja 
a forma de aumentar a altura da barreira 
de entrada para o concorrente direto Fa-
cebook, que há apenas poucos meses che
gou oficialmente ao País e tem agora no 
seu comando Alexandre Hohagen, o anti
go dono da cadeira, hoje ocupada por Fa
bio. A gestão de Hohagen no Google Bra
sil foi indiscutivelmente bem-sucedida e 
ano passado a companhia cresceu 80%. 

Hohagen, espera-se, deverá buscar re
petir esse desempenho excepcional no 
Facebook Brasil t a m b é m . Mas não diante 
de um Google passivo. 

Para dificultar só um pouco mais seus 
objetivos, além das novidades no Orkut, 
avanços internacionalmente mais signifi
cativos no campo das redes sociais estão 

sendo esperados do maior buscador da 
história. Ao menos é o que se especula na 
sempre bem informada imprensa especia
lizada em tecnologia dos Estados Unidos. 
Há os que apostam que essa investida virá 
por meio de implantação de funcionalida
des sociais em todas as suas plataformas. 
Outros que o Google vai seguir compran
do startups no setor, como foi o caso do 
Slide (US$ 228 milhões) , adquirido há oito 

meses. E outros ainda que não abrem mão 
de acreditar que vem por aí, sim, um Fa-
ce-Google-Book novinho em folha, para 
bater de frente com o inimigo. Só para re
gistar, no campo do inimigo. 

Reportagem do site especializado em 
tecnologia digital ReadWriteWeb levan
tou a hipótese de que a nova rede social 
do Google - que poderia se chamar Goo
gle Circles - estaria baseada na ideia de 
círculos de amizade, em que os partici
pantes organizam seus fãs e/ou amigos 
em grupos e apenas com eles partilha 
suas experiências. O editor-chefe e sócio 
da ReadWriteWeb, T im O'Reilly, diz ter 
tido acesso ao novo sistema e que se im
pressionou com ele. 

Seja qual for o caminho de entrada da 
companhia no setor que mais cresce na 
internet em todo o mundo, o leitor pode 
ter certeza, o Brasil es tará na rota. 



JÁ VINHA ACELERADO, AGORA E 
ACELERAR AINDA MAIS 
O crescimento de 80% da empresa no 
País, a lém da posição de destaque inter
nacional da nossa economia atual, mais 

do que nos qualificam para isso. 
Fabio se orgulha desse desempenho 

alheio quase como se fosse seu. Reco
nhece a boa performance da gestão an
terior, mas agora é bola pra frente e não 

esconde sua sat isfação em poder contar 
com os recursos de uma operação bem 
sucedida para seguir adiante na rota 
acelerada dos novos l a n ç a m e n t o s e i n 
vestimentos preparados pela compa
nhia para o Bras i l . 

Um dos indicadores dessa ace le ração 
é o n ú m e r o de func ionár ios do Google 
no País . Desde que chegou, nem t rês 
meses a t r á s , Fabio já contratou 60 no
vos func ionár ios . Outros 60 estão sendo 
contratados e em breve um novo ende
reço , do outro lado da Av. Faria L i m a , 
no Pátio Ma lzon i , irá abrigar toda a 
equipe brasileira da companhia, que 
já não cabe no escr i tór io atual. Até o 
bi lhar e alguns dos antigos espaços de 
convívio já cederam espaço para novas 
mesas e computadores. 

O Google é uma m á q u i n a louca de 
inovação . Muitos analistas juram que 
a maior parte dessas inovações está 
ainda por se provar lucrativa e que a 
grande fonte de receita - a l i á s , a gigante 
fonte de receita - da operação em todo o 
mundo, por a lgum tempo, deverá conti
nuar sendo mesmo o l i n k patrocinado. 
Pode ser. 

Mas nem por isso o Google vai parar 
de investir em inovação. 

No Bras i l , adianta Fábio, novidades 



virão também no segmento de display 
ads. O velho e bom banner, que para o 
Google, durante anos, não significou 
lá muita coisa ou quase nada, desde al
gum tempo vem merecendo muita aten
ção de Mountain View. A missão de Fá
bio, revela ele, é ampliar os negócios da 
empresa não só entre os grandes anun
ciantes como t a m b é m na gigantesca 
quantidade de pequenos anunciantes, a 
cauda longa que dá sus ten tação e lucra
tividade ao negócio desde sempre. 

Na venda de display para anunciantes 
de maior fôlego, a empresa aposta suas 
fichas na comerc ia l i zação integradas 
de suas propriedades por meio da plata
forma GDN (Google Display Network), 
que agrega não só o portal de busca, 
mas também propriedades i r m ã s , como 
o Orkut e o YouTube, por exemplo. 

Também novos formatos de conteúdo 
e disponibilização de uso do YouTube 
para, por exemplo, a t r a n s m i s s ã o de 
eventos, deverão ser implantados ainda 
este ano. A t r a n s m i s s ã o direta do Car
naval da Bahia (o canal teve 11 m i l h õ e s 

de views em t r ê s dias em 25 pa íses) e o 
recente l a n ç a m e n t o pela Mercedes Ca
m i n h õ e s de seus novos modelos, com 
t r a n s m i s s ã o direta e ao vivo do show de 
Chi tãoz inho e Chororó pelo You Tube 
dão a d imensão de como esse negócio 

pode se mul t ip l icar e crescer. 
O Google Chrome deve merecer igual 

a tenção especial, já que, segundo nú
meros de institutos internacionais, o 
navegador é hoje no Bras i l o segundo do 
mercado, superando o Firefox e fican
do a t rás apenas do Internet Explorer, 
da Microsoft, que t a m b é m segundo os 

mesmos institutos, vem perdendo share 
no Brasi l e no mundo ano após ano (veja 
gráf ico) . 

O ENCONTRO COM O PATRÃO, JÁ NO SE
GUNDO DIA DE TRABALHO 
Foi diretamente do então ainda CEO da 
companhia, E r i ch Schmidt, que Fábio 
recebeu toda essa missão , já no seu se
gundo dia de trabalho, quando o funda
dor da empresa visitou o Brasil . 

Agora, sob nova d i reção não só no 
Brasi l , o Google do novo CEO Larry 
Page parece que se diferencia um pou
co do Google do ex-CEO Er ich Schmidt. 
Notadamente na tal pegada da inovação. 

La r ry conduzia já alguns experimen
tos com suas equipes de desenvolvi
mento na companhia e em ocasiões es
colhidas a dedo, introduzia-as na ope
ração. Agora, sob seu comando, a ideia 
a ser perseguida é que se criem núcleos 
de inovação de pequeno porte, grande 
capacidade criativa e muita agilidade, 
para que o Google como que se trans
forme em uma gigante incubadora de 
startups. 

"Isso para o Brasi l é muito bom", con
sidera Fabio. "O País, o Google Brasil e 
nosso mercado estão mais que em um 
bom momento para incorporar e lan
ça r essas novas conquistas que poderão 
surgir do novo comando de Larry Page". 

A velocidade é uma das caracter ís t i 
cas da companhia e Fábio não esconde 
que tem pela frente o desafio de uma 
rápida adap tação : "Com três meses de 
casa, terei de apresentar planos de me
tas para 2011 e 2012", revela (quando 
esta edição estiver circulando, Fábio já 
te rá se apresentado em um meeting de 
l ide ranças da corporação em Londres). 

Como parece ter ficado claro até aqui, 
o mundo Google parece não ter fim e o 
budget de investimentos no País deve 
crescer em re lação ao que vinha sen
do investido até então, confirma Fábio. 
Talvez não os 80%, mas muito. 

Os concorrentes não devem gostar 
nada de not ícias assim, mas para o de
senvolvimento e consol idação da indús
tria da internet no Brasi l , são sim notí
cias promissoras. 
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