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Quando Larry Page, cofundador do Google Inc., anunciou no começo deste ano que iria 

assumir a presidência executiva da empresa, ele prometeu que sacudiria a gigante de buscas 

na internet para acelerar o processo de decisão. Em vez disso, o novo diretor-presidente é que 

foi sacudido. 

  

Os desafios só aumentaram desde que Page assumiu, em abril. Entre eles está uma ampla 

sondagem pela agência antitruste nos Estados Unidos sobre as práticas da empresa; o acordo 

para encerrar uma longa investigação criminal envolvendo a divisão de publicidade do Google; 

e uma mudança das forças da indústria que o levou a fechar um acordo para a compra da 

fabricante de celulares Motorola Mobility Holdings Inc. Desde que começou a desempenhar a 

nova função, a cotação da ação da companhia caiu mais do que a média da bolsa Nasdaq, 

onde é listada e que concentra ações de tecnologia. 

  

Na semana passada, promotores federais que investigaram a prática do Google de permitir 

anúncios irregulares de farmácias on-line em seu browser, entre 2003 e 2009, colocaram Page 

contra a parede. Eles disseram que o executivo tinha conhecimento do suposto crime e não fez 

nada para preveni-lo. Os promotores federais fizeram os comentários depois de o Google ter 

pagado US$ 500 milhões na semana passada para evitar um processo criminal. 

  

Um porta-voz do Google não quis comentar sobre o que Page sabia ou não sabia em relação às 

práticas de publicidade. Ele acrescentou que "a investigação não estava relacionada com as 

práticas atuais de propaganda e que o assunto já é passado." A companhia não autorizou que 

Page, 38 anos, fosse entrevistado. 

  

Outro contratempo foi não ter conseguido fechar um acordo com gravadoras para permitir que 

o novo serviço de música do Google vendesse canções e álbuns. Além disso, a empresa 

reconheceu publicamente em junho que "espiões" na China quebraram o sigilo de contas do 

Gmail; e não conseguiu vencer um leilão em julho para comprar as patentes de tecnologia da 

Nortel Networks Corp. o que, segundo o Google, levou à compra da Motorola. 

  

Mas, de acordo com seus colegas, a forma como Page lidou com a agenda cheia nos últimos 

meses foi se concentrar em assuntos sob seu controle como, por exemplo, posicionar o Google 

em novas linhas de negócios. 

  

"Larry está bem ciente de todas as coisas que estão acontecendo dentro e fora [da empresa], 

e se preocupa com elas", disse Sundar Pichai, que comanda a unidade do sistema operacional 

e browser Chrome, do Google. "Apesar de ter tudo em mente, a maneira como ele aborda o 

trabalho é focar intensamente em produtos e usuários." 

  

Também aconteceram coisas positivas. A reorganização da empresa conduzida pelo executivo 

foi extremamente bem recebida pelos empregados; em abril, o governo americano aprovou a 

compra da ITA Software pelo Google, o que ajudará a companhia a montar um serviço de 

pesquisa de viagens; e o Google+, a tentativa experimental da empresa no mundo das redes 

sociais, já dá sinais de crescimento. Os empregados também dão crédito a Page por facilitar a 

mudança de visual de vários serviços do Google, entre eles navegador e o Gmail. 

  

Page também aprendeu com as críticas. Em meio aos questionamentos sobre o ritmo de 

crescimento do Google, analistas de Wall Street fizeram pressão em abril, mencionando que 

Page não deu explicações suficientes durante sua primeira teleconferência. Durante a 

conversa, o novo diretor-presidente disse que "estava realmente animado"com o desempenho 

e as perspectivas da empresa, mas não discutiu sua estratégia nem ficou disponível para 

responder às perguntas de analistas. 

  

Mas na teleconferência de julho, depois do anúncio de resultados mais fortes, o novo diretor-

presidente falou bastante sobre sua estratégia. Entre outras coisas, ele disse que o Google não 

teria problemas para encontrar formas de ganhar dinheiro com a expansão de seu navegador 
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Chrome, do site de vídeos YouTube e com o sistema operacional para celulares Android, que 

está instalado em mais de 135 milhões de aparelhos em todo o mundo. 

  

"O Google está "apenas em 1% do que é possível" e "é por isso que estou trabalhando pesado 

para fazer com que a companhia avance", disse Page durante a teleconferência. 

  

Jordan Rohan, analista da Stifel, Nicolaus & Co., disse que Page "fez um estudo rápido" sobre 

como se comunicar com os investidores. "Está claro que Larry Page não está satisfeito com a 

posição dominante do Google em buscas na internet e por isso pretende aumentar as áreas de 

influência", acrescentou Rohan, apesar de que com isso a empresa vai atrair ainda mais 

atenção do governo e "obstáculos na estrada." 

  

Internamente, vários empregados dizem que Page desfruta de uma ampla base de apoio.Nos 

últimos meses, ele tentou reestruturar a empresa com a promessa de deixar claro quais 

seriam as responsabilidades e prioridades através de uma grande reorganização. Além disso, 

ele eliminou projetos que não contribuíam com aquelas prioridades. 

  

Ainda assim, as dores de cabeça com os problemas externos forçaram Page a dar uma 

resposta rápida. No começo do segundo semestre, a Comissão Federal de Comércio 

americana, ou FTC, passou a investigar as práticas do Google, um processo que pode levar 

anos para ser resolvido. 

  

Depois desse anúncio, em julho o Google fez mudanças na forma que seu motor de busca 

mostra as informações sobre as empresas locais, que está entre os temas investigados pela 

FTC, segundo pessoas a par da situação. 

  

Ao mesmo tempo, a crescente competição nos setor de telefonia móvel levou Page a apostar 

alto com a aquisição da Motorola por US$ 12,5 bilhões, o maior negócio já fechado pelo 

Google. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 01 set. 2011, Empresas, p. B4. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




