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Mirando o Facebook, gigante da internet pode estar perdendo o foco em inovação, diz ex-diretor

“A
verdade é que a Google pe-
la qual eu era apaixonado
era uma empresa de tecno-
logia que dava poder a

seus funcionários para inovar. A Goo-
gle da qual saí era uma companhia de
publicidade com uma orientação uni-
camentecorporativa”.A frase lapidaré
do ex-diretor de engenharia da Google
e ex-gerente de desenvolvimento do
Google+, JamesWhittaker,queháduas
semanas deixou a gigante de buscas
para retornar à Microsoft. O detalhe é
que, no ano passado, Whittaker esteve
no Brasil para lançar novidades na re-
de social Google+. Em conversa com O
GLOBO na época, destacou que a Goo-
gle iria “consertar” o compartilhamen-
to na web, tornando-o mais dinâmico e
não tão fragmentado.

Este ano, a opinião do executivo so-
bre a Google pareceu mudar da água
para o vinho, ou melhor do vinho para
água, porque ao sair, em março, publi-
cou em seu blog uma severa crítica à
empresa, dizendo que ela perdera seu
foco e deixara de fazer o que fazia me-
lhor: ter novas ideias em tecnologia.
Sobre as críticas aos problemas de
compartilhamento, ele também reviu
sua opinião: “No fim das contas, o com-
partilhamento não estava quebrado.
Estava indo muito bem, e o problema
todo é que a Google simplesmente não
fazia parte dele”.

Segundo o executivo, a filosofia da
Google, ironicamente, teria desandado
justamentecomavoltaaocomandode
um de seus fundadores, Larry Page —
que, antes de retornar, chegou a se
aconselhar com o criador da Apple,
Steve Jobs. Este recomendou a Page
mais foco e objetividade nos negócios
da Google. Será que Jobs foi ignorado?
Talvez.

Para Whittaker, isso foi o cerne do
problema. Segundo ele, enquanto Eric
Schmidt estava no leme, a inovação
sempre imperou e a criatividade era a
tônica da empresa, como foi desde o
começo — no ano que vem serão 15
anos de Google. A volta de Page teria
deflagrado uma corrida amarga para
conseguir o mesmo sucesso do Face-
book. “Abuscaagora tinhadesersoci-
al. O Android também, assim como o
YouTube. De repente, os 20% de tem-
po livre que os funcionários tinham
para criar projetos seus não estavam
mais lá. O Google Labs foi fechado. Os
preços das App Engines aumentaram.
Interfaces para programação que ha-
viam sido gratuitas por anos foram de-
preciadas ou passaram a ser cobra-

das”, denunciou.
Teria mesmo a Google perdido o ru-

mo depois de tantos anos de inova-
ções interessantes? É bem verdade
que a companhia teve algumas derra-
padas em produtos que não deram
certo, como Google Wave e Google
Buzz. E o Orkut está hoje quase esque-
cido, diante da potência do Facebook.

Por outro lado, a saúde financeira da
Google vai muito bem. A empresa não
passa por qualquer crise patrimonial.
Seu total de ativos é de US$ 72,5 bi-
lhões.Em2011,acompanhia teverecei-
ta de US$ 37,9 bilhões e lucro de US$
9,73 bilhões. O total de empregados é
de 32.467. E, na semana passada, seu
sistema Android, que já era o líder de

mercado entre os softwares para
smartphones,chegouamaisde50%de
fatia de mercado nos Estados Unidos,
de acordo com a consultoria comSco-
re. Ou seja, embora o Facebook seja o
queridinho da vez no mercado, a Goo-
gle está bem cheia de munição para a
batalha com Zuckerberg.

Para o professor Daniel Schwabe, do

Departamento de Informática da PUC-
Rio, a aparição de um concorrente for-
te na trajetória de empresas de suces-
sonãoénovidadee, frequentemente, a
estratégia é tentar fazer frente a ele.

— A corrida em direção à inovação
sempre esteve aí, só que hoje os ciclos
se aceleraram, pois não há mais barrei-
ras físicas à implementação dela — diz
Schwabe. — E a Google, com a escala
de infraestrutura que tem, se quisesse,
nemprecisava investireminovaçãoou
fazer publicidade, só ficaria vendendo
computação, nuvem etc.

Schwabe já esteve em eventos Goo-
gle nos EUA e atesta que a empresa de
Mountain View continua a manter pro-
fissionais de altíssimo nível em todos
os seus setores.

— Eles contrataram todos os bam-
bambãs em diversas áreas, tirando-os
da academia e dos concorrentes —
conta. — Eles apenas não se organi-
zam numa divisão de pesquisa, como
ocorreemoutrasempresas.Lá, tudo fi-
ca espalhado pela companhia. Isso
lhes permite ter uma movimentação
mais interessante em inovação que o
próprio Facebook. Mas você está sem-
pre sujeito à aparição de uma nova tec-
nologia que pode tirar seu mercado,
por isso todo mundo fica atento.

Art Project é citado
como inovação
l Felix Ximenes, diretor de
Comunicação Global da Google Bra-
sil, refuta as acusações de James
Whittaker e diz que ele mentiu ao
afirmar que o tempo livre dos desen-
volvedores para projetos próprios
tenha desaparecido.

— O Google Art Project, que acaba-
mos de inaugurar com imagens em 360
graus no MAM-SP e na Pinacoteca de
SP, foi criado nesse tempo reservado
para os engenheiros — diz Ximenes.

Segundo ele, houve, sim, mudanças
com a gestão de Page, que está com-
pletando um ano, mas elas são positi-
vas, ao contrário do que diz Whittaker.

— A Google cresceu, atua hoje em
muito mais frentes, mas a essência não
mudou: continuamos a querer inovar e
fazer coisas surpreendentes. Só que
agora há uma orientação para que os
novos produtos sejam mais práticos,
com mais funções para o usuário — re-
conhece Ximenes.

O executivo diz que, na verdade, es-
sa orientação começou no fim da ges-
tão de Schmidt, mas se intensificou
bastante com Page, que é “pragmático,
questionador, e muito objetivo”. n

André Machado
amachado@oglobo.com.br
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l As características mais pragmáticas de Larry Page, co-
fundadordaGoogleao ladodeSergeyBrin, foramanalisa-
das em recente artigo do repórter Steven Levy, na “Wi-
red”, que fez um balanço do seu primeiro ano como dire-
tor-executivo — ele reassumiu em 4 de abril de 2011, ocu-
pando o lugar de Eric Schmidt. “Na verdade, o reinado de
Page é caracterizado pelo foco no produto e na atenção à
ameaça de um movimento de ‘social networking’ encabe-
çado pelo Facebook. E Page tem horror à inércia e à buro-
cracia”,opinouLevy,queconsideracorretaaabordagem
de Page para tentar reverter o fracasso da Google nas re-
des sociais. “Ele não está satisfeito apenas com um pro-
dutoquecompetecomoFacebook.Pensagrande,eapoi-
ou um plano para refazer a Google inteira”.

É isso que dá calafrios no ex-diretor de engenharia Ja-
mes Whittaker, e levou a sua demissão. Mas uma fonte li-
gada ao caso, que pediu para não ser identificada, disse

Crítica foi tendenciosa, afirma fonte
Texto de ex-executivo favoreceria ataque clássico da Microsoft contra o Gmail

LARRY PAGE e Eric Schmidt em conferência nos EUA: cofundador tem estilo mais prático, diz executivo brasileiro da Google

Nati Harnik/AP/8-7-2010
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Os telefones continuam os mesmos

ao GLOBO que a crítica de Whittaker é tendenciosa (o
texto completo, em inglês, em http://bit.ly/x1BwcP).

— No fim, ele diz que tem “arrepios” quando o Gmail lê
suas mensagens e mostra anúncios baseados em seus
gostos. Nessa hora, está prestando um favor a seu atual
empregador, a Microsoft, que em seus anúncios vive ata-
cando justamente isso — diz a fonte.

Para Marcos Cavalcanti, coordenador do Centro de Re-
ferência em Inteligência Empresarial da Coppe/UFRJ, não
é que a Google tenha perdido o foco; na verdade, estaria
mais atenta a seu modelo de negócio, além da tecnologia.

— Para se desenvolver, o modelo da Google precisa da
“co-criação de valor”, em que os usuários e clientes aca-
bam “trabalhando” para ela ao oferecer acesso a suas in-
formações nos produtos — diz Cavalcanti. — Nessa nova
formadeconstruçãodevalor,achaveéatrairaspessoas,
e a Google está simplesmente mais voltada para isso.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




