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dizem temer problemas do mesmo tipo. 
"Todo mundo morre de medo de brigar 
com o Google", diz um conhecido 
empreendedor da internet brasileira 
que pediu para não ser identificado. 
Antônio Coelho, fundador do Já Cotei, 
site de comparação de preços que alega 
ter perdido mais de 25% do seu tráfego 
desde que o Google Shopping foi lança
do, vai na mesma direção."0 Google se 
tornou uma potência por mérito, mas 
sua conduta recente tem nos assusta
do", afirma Coelho. A preocupação se 
deve ao fato de que, para boa parte dos 
sites, o Google, cuja participação do seg
mento de busca no 
País supera os 90%, 
segundo a consul
toria comScore, é 
uma importante 
fonte de audiência. 

Recente no 
Brasil, o tema 
mobiliza as aten
ções desde o ano 
passado nos EUA. 
Em depoimento 
prestado em 2011 
ao comitê anti-
truste do Senado 
americano, Eric 
Schmidt, presi
dente do conselho 
do Google, negou 
qualquer tipo de 
manipulação. 
"Asseguro que não 
interferimos nos 
resultados", disse. A 
defesa apresentada 
não convenceu os senadores. Na ocasião 
do depoimento, o democrata Richard 
Blumenthal comparou o Google ao dono 
de um hipódromo que, depois de anos 
organizando as corridas, decide compe
tir com seus próprios cavalos, que aca
bam por ganhar sempre. 

A analogia de Blumenthal está em 
linha com a gritaria de sites americanos 
como o Yelp, especializado em buscas 
locais, o Nextag, de comparação de pre
ços, e a agência online de viagens Trip 

Advisor, que encaminharam 
a organismos internacionais 
de defesa da concorrência 
representações parecidas 
comadoBuscapé. "O Google 
tem se concentrado em ser um 
site de destino, e não apenas uma 
ferramenta de busca imparcial", diz 
JeremyStoppelman, CEO do Yelp. 

Outro caso envolvendo a companhia 
de buscas veio a público em janeiro, no 
Quênia. Uma start-up local, chamada 
Mocality, flagrou o Google utilizando 
seu banco de dados de empresas, uma 
espécie de páginas amarelas online. O 

acervo era público. 
O problema é que, 
munidos dessas 
informações, os 
funcionários do 
Google entravam 
em contato com os 
clientes e insinua
vam que seriam 
parceiros do 
Mocality, quando 
na verdade não 
eram. Diziam tam
bém que o site que
niano passaria a 
cobrar pelos servi
ços e que, por isso, o 
Google seria a 
melhor alternativa. 
Ao tomar conheci
mento do caso, a 
direção global do 
buscador condenou 
a atitude de sua 
filial. Emumpost 

na rede social Google+, o vice-presidente 
de produto e engenharia para Europa e 
Mercados Emergentes do Google, Nelson 
Mattos, disse que a empresa ficou choca
da com a conduta. Como consequência, 
parte da equipe na região foi demitida. 
Trata-se de um episódio extremado e 
devidamente rechaçado pelo Google, 
mas que aguçou ainda mais os olhares 
para o seu comportamento, encorpando 
os argumentos dos que questionam sua 
ética particular de negócios.  
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 757, p. 48-50, 11 abr. 2012.




