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Renato Cruz

Romero Rodrigues, presidente
do Buscapé, resolveu aprovei-
tar a discussão levantada pelo
projeto de lei do Marco Civil
da Internet para retomar sua
reclamação contra o Google.
Ele acusa o gigante americano
da internet de beneficiar os
próprios produtos (como o
Google Shopping, concorrente
do Buscapé) nos resultados
das buscas, em detrimento dos
produtos de outras empresas.
Em 2011, o Buscapé fez uma re-
clamação contra o Google ao
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). Até
agora, não resultou em proces-
so. O projeto do Marco Civil,
que tramita no Congresso em

regime de urgência, inclui o
conceito de neutralidade de re-
de, que obriga as operadoras de
telecomunicações a tratar de
forma isonômica qualquer con-
teúdo que trafegue na internet.
De forma análoga, Rodrigues
defende a neutralidade de bus-
ca, em que todo conteúdo de-
veria ser tratado da mesma for-
ma pelo buscador. A seguir, os
principais trechos da entrevis-
ta.

● Qual é a importância da neutra-
lidade de rede?
Uma das grandes discussões
do Marco Civil está relaciona-
da ao poder do consumidor. Se
as telcos (operadoras de teleco-
municações) puderem contro-
lar a qualidade de serviço do si-
te A ou do site B, na verdade es-
tarão criando um padrão detur-
pado de navegação para o usuá-
rio, e pode ser criada uma situa-
ção de mercado em que não há
isonomia, não há equilíbrio.

● E o que isso tem a ver com bus-

cadores?
Embaixo das telcos, ou em ci-
ma das telcos, existem os soft-
wares de navegação e, acopla-
dos aos softwares de navega-
ção, existem os sites de busca.
É muito perigoso discutir só
neutralidade de rede sem dis-
cutir algo que hoje é muito de-
batido nos Estados Unidos,
que é a neutralidade de busca.
Porque, se você tem neutrali-
dade de rede, mas não tem neu-
tralidade de busca, o cenário fi-
nal pode ser ainda pior do que
se não houvesse neutralidade
de rede. Sem neutralidade de
rede, existem dois agentes de
muito poder: a telco e o site de
busca. No caso de existir neu-
tralidade de rede, mas não a de
busca, o site de busca se torna
ainda mais poderoso. O mun-
do todo está discutindo a dis-
criminação de sites de buscas
monopolistas a competidores
verticais de seus produtos.

● Como essa situação afeta
vocês hoje?

É uma situação delicada, difícil.
Ela se agrava todo dia porque,
obviamente, a dependência é
muito grande. Hoje o número
de pessoas que digitam “www.
buscape.com.br” é muito me-
nor do que aquelas que digitam
na barra de ferramenta de nave-
gação simplesmente “buscapé”
e clicam no primeiro resultado
de busca. Todos hoje são obri-

gados a comprar o primeiro re-
sultado de busca, porque al-
guns players de busca não reco-
nhecem leis de marcas, de pro-
priedade intelectual. Eles di-
zem que o seu competidor po-
de comprar (como publicida-
de) a sua palavra-chave (a pró-
pria marca), e então você tem
de, na verdade, comprar a sua
palavra-chave, para se defender
desse movimento. O usuário
acaba sendo pedagiado.

● Mas o Marco Civil não teria im-
pacto nessa área...
Hoje ele não cita nada sobre is-
so, mas eu acho um tema rele-
vante, porque, num curto pra-
zo, isso traz uma degradação
do serviço ao consumidor. Ele
vai pagar mais pela mesma coi-
sa ou mais, às vezes, até por
menos. Nos Estados Unidos, o
principal site de busca também
tem um serviço de shopping. O
serviço foi gratuito durante
dez anos, e isso enfraqueceu
muito os comparadores de pre-
ço. Agora que outros compara-
dores de preço praticamente já
não existem, o serviço passou
a ser pago. E não só é pago, co-
mo é mesclado ao próprio ser-
viço de anunciar no site de bus-
ca, o que tem feito aumentar
muito o preço dos anúncios
nos Estados Unidos. E esse pre-
ço o varejo está repassando pa-
ra quem? Para o consumidor.
Então, toda vez que você tem
menos opções em qualquer ti-
po de mercado e de setor, você
tem um repasse de preço para
o consumidor.

● Essa situação afeta outras
empresas?
O longo prazo é mais preocu-
pante. Além do Buscapé, eu
sou investidor-anjo (investi-
dor em empresas iniciantes).
Eu converso com startups. Ho-
je a pergunta mais importante
que qualquer startup tem de
saber responder é: se o princi-
pal player de busca entrar no
seu setor, como você faz para
ele não te matar rápido? En-
tão, quando um player conse-
gue controlar o destino do trá-
fego, isso coloca em risco a
criação de novos modelos de
negócios. Passa a ser necessá-
rio criar negócios que não de-
pendam dele, que não tenham
interfaces com ele. Aí acabam
surgindo apenas modelos de
negócios acessórios, margi-
nais, com características super-
locais, ou que têm de entregar
caixas ou qualquer coisa que
não tenha um componente di-
gital muito grande.

● Como o sr. avalia o buscador

de preços do Google?
Foi lançado há dois anos, quan-
do fizemos o nosso pedido ao
Cade. Acho que a principal
questão não é nem o produto.
Acho que tanto o Buscapé
quanto os concorrentes do
Buscapé têm capacidade de de-
senvolver produtos de uma for-
ma muito interessante. Tanto
que hoje raramente o consumi-
dor encontra os preços mais
baixos no shopping do busca-
dor. O problema é que, quan-
do você faz a busca de um pro-
duto, o serviço de busca discri-
mina todos os outros compara-
dores, colocando o compara-
dor do próprio serviço em pu-
ra iminência. Seria como se a
Net lançasse um canal de com-
pras e colocasse o canal não só
na primeira posição, no canal
1, como no 18 (Globo em São
Paulo), como no canal em que
se liga a TV, e também onde
era o meu canal e me jogasse
mais para baixo, lá no canal
seiscentos e tanto. Esse é o
grande problema.

● E qual seria a solução?
A solução que se dá para isso é
deixar bem claro e bem separa-
do um produto do outro. Por
que o shopping desse busca-
dor pega carona tão forte no
outro serviço e não compete
simplesmente nas mesmas re-
gras? Ter uma aba escrita shop-
ping é ok. Fazer propaganda
na TV ou em qualquer lugar é
ok. Mas por que aparecer sem-
pre na primeira posição do re-
sultado do Google, com direi-
to a fotografia, com direito a
vários links, com muito mais
espaço, enquanto os outros fi-
cam abaixo?

● Essa situação tem prejudicado
o resultado de vocês?
Temos alguns dados e esta-
mos acompanhando essa situa-
ção. Sim, teve impacto em au-
diência. Também registramos
um aumento do preço para a
compra de mídia na própria
ferramenta de busca. Porque
não existe uma transparência
na compra e o preço depende
de um índice de qualidade con-
fidencial da ferramenta de bus-
ca. Esse índice vem caindo
com o tempo, e faz com que te-
nhamos de pagar mais caro.
Mas o que eu posso dizer em
relação a isso é que estamos
obviamente fornecendo ao Ca-
de os números que temos, e na-
da além disso.

● O sr. não pode revelar alguns
desses números?
Não, estão em caráter de confi-
dencialidade hoje.

✽ Aos 36 anos, Romero Rodri-
gues é presidente e cofunda-
dor do Buscapé. É formado
em engenharia elétrica pela
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo. Criado
em 1998, o Buscapé foi o se-
gundo site de comparação de
preços a ser lançado mundial-
mente. Em 2009, o grupo sul-
africano Naspers comprou o
Buscapé por US$ 342 mi-
lhões.

Marcelo Leonardi, diretor de
Políticas Públicas do Google
Brasil, afirma que o buscador
não discrimina os concorrentes
no resultado, e nega que a em-
presa use sua posição de lideran-
ça em buscas para promover ou-
tros produtos.

“Usar o Google é uma escolha
do usuário, e outras ferramen-

tas de busca estão a apenas um
clique de distância”, disse Leo-
nardi, em entrevista por e-mail.
“Além disso, muitos de nossos
produtos são plataformas aber-
tas. No Google Chrome, por
exemplo, o usuário pode facil-
mente alterar a ferramenta de
busca para Yahoo ou Bing, as-
sim como o Android é um siste-

ma operacional de código aber-
to que pode ser usado sem insta-
lação de software do Google.”

O diretor negou que haja pre-
ferência ao seu produto de com-
paração de preços nos resulta-
dos das buscas. “Algumas ve-
zes, a resposta da busca pode
ser uma lista de websites”, dis-
se. “Em outras, a previsão do
tempo, um mapa ou uma respos-
ta fática. Quando alguém busca
por ‘câmera digital’, por exem-
plo, nossos testes científicos de-
terminaram que as pessoas pre-

ferem ver links para lojas que
vendem diretamente o produ-
to. Quando alguém busca por
‘Cruzeiro’, por exemplo, mos-
tramos no topo da página o re-
sultado do último jogo e quan-
do será o próximo, porque resul-
tados especializados são os
mais relevantes para cada bus-
ca. Esses resultados especializa-
dos são parte de nossa ferra-
menta de busca e não um produ-
to separado.”

Para Leonardi, não existe ne-
cessidade de leis que tratem do

mercado de buscas. “Muitos aca-
dêmicos, autoridades regulado-
ras e até o Poder Judiciário no
Brasil já rejeitaram a noção de
que o conteúdo de ferramentas
de busca deveria ser regulado”,
argumentou. “A abertura do
ecossistema da internet signifi-
ca que, se os usuários não acha-
rem nossos resultados úteis, po-
derão usar outros buscadores.”

Em resposta ao argumento
de que a posição dominante do
Google restringe a inovação, o
diretor da empresa apontou pa-

ra a dinâmica do mercado de in-
ternet. “O sucesso do Google
não impediu a criação de empre-
sas como Facebook, Twitter,
LinkedIn e tantas outras, nem
tampouco as impediu de encon-
trar suas audiências, alcançar
notoriedade e reconhecimento
e, obviamente, o sucesso”, dis-
se Leonardi. “Ao mesmo tem-
po, o grande porte de muitas
companhias de internet não as
impediu de perder audiência e
tropeçar – como ocorreu com o
MySpace.” / R.C.

ENTREVISTA

● Urgência
Segundo José Augusto Fernandes, da
CNI, a medida mais urgente é a moder-
nização do marco regulatório. Atual-
mente, as regras para acesso à biodi-
versidade são definidas por uma Medi-
da Provisória de 2001. “A questão do
marco está há muito tempo na agenda
e evolui pouco”, destaca o diretor.

● Atraso
Um exemplo histórico de como o Bra-
sil perdeu a oportunidade nas TICs:
antes da reserva de mercado de infor-
mática – que limitava a atuação de em-
presas estrangeiras por aqui–, a Phi-
lips instalou uma fábrica de semicon-
dutores no Recife e outra em Kaoh-
siung, em Taiwan, ambas com capaci-
dade de produção anual de 50 milhões
de circuitos integrados por ano. Na
virada da década de 80 para 90, a pro-
dução brasileira foi congelada, enquan-
to Taiwan passou a produzir 1 bilhão
de circuitos integrados anuais.

Google nega favorecer site
próprio de comparação de preços

OBrasil corre o risco de ficar
para trás em mais um merca-
do importante de tecnolo-

gia de ponta, como aconteceu na tec-
nologia da informação, que acabou
sendo dominada por países asiáti-
cos. A diferença agora é que o Brasil
tinha vantagens capazes de colocá-
lo à frente dos concorrentes, mas
políticas equivocadas e leis que difi-
cultam a pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação ameaçam fazer com
que não desenvolvamos nosso po-
tencial na biotecnologia.

E quais são as vantagens do País
nos negócios gerados com base nas

ciências da vida? Uma, que estamos can-
sados de ouvir, é a biodiversidade. Mas,
como já escrevi, o atual marco regulató-
rio para acesso ao patrimônio genético
emperra as pesquisas na área. O pesqui-
sador precisa de autorização do gover-
no para começar seu trabalho, e a espe-
ra é tanta que tem gente que prefere até
trabalhar com espécimes importados.

Outra vantagem brasileira é o etanol.
Muito conhecimento foi gerado desde
o lançamento do Programa Nacional
do Álcool (Pró-Álcool), em 1975. A pro-
dução de etanol recebeu investimen-
tos importantes em anos recentes,
mas, atualmente, não existem novos

projetos. A atual política para combus-
tíveis, em que a gasolina é vendida a
valores abaixo do mercado internacio-
nal, acaba criando dificuldades para o
etanol brasileiro, que tem seu preço li-
mitado pelo derivado do petróleo.

Diante desse cenário, como destinar
os recursos necessários para o desen-
volvimento de novas tecnologias de
biocombustíveis, como o etanol de se-
gunda geração, produzido a partir da
celulose de qualquer parte da planta?

Existem outras vantagens competiti-
vas, como o trabalho desenvolvido pe-
la Embrapa, que fez do agronegócio na-
cional um ator importante no merca-

do internacional, e as pesquisas brasi-
leiras na área médica, que colocam o
País em evidência nas publicações
científicas internacionais.

Agora, se não trocarmos políticas pú-
blicas que dificultam por políticas que
incentivam, o risco é grande de essas
vantagens não darem em nada. “A bioe-
conomia cresce a dois dígitos mundial-
mente”, destaca José Augusto Fernan-
des, diretor de Políticas e Estratégicas
da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). “Perdemos o bonde das TICs
(tecnologias da informação e comuni-
cação), mas não podemos perder esse.”

A CNI realiza em São Paulo, na próxi-
ma quinta-feira, o 2.º Fórum de Bioeco-
nomia. Durante o evento, será divulga-
da uma agenda com sugestões de incen-
tivo ao setor para empresas, governo e
academia. As principais medidas elen-
cadas pelo documento são: moderniza-
ção do marco regulatório, aumento
dos investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento, adensamento da base
científico-tecnológica, ampliação e mo-
dernização da infraestrutura laborato-
rial, estímulo ao empreendedorismo e
disseminação da cultura da inovação.
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Ficar para trás

Competição. Romero Rodrigues defende que o Marco Civil da Internet regulamente o mercado de sites de busca na web
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 out. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




