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MONTADORAS

A francesaPSAPeugeotCitroën
lança napróxima semana seu
novomodelo compacto 207,
que se insere no planoda fabri-
cante de veículos deapelar para
asnovidades comouma forma
de reverter as baixas vendas. O
Peugeot 207vai competir direta-
mente comosmodelosRenault
Clio, Fiat Punto, Ford Fiesta, VW
Polo,Opel Corsa eCitroënC3.

IndependenceAir,dos
EUA,vaideixardevoar

NumicocompraEAC
Nutritionpor€1,2bi

Acompanhia aérea americana
IndependenceAir, que operava
no sistemade baixo custo, anun-
ciouontemque deixaráde voar
esta semana,menosde doisme-
ses apóspedir a proteçãoda lei
de falências. A empresadisse, em
nota, que é impossível permane-
cer solvente na indústria aérea
americana. Aempresa começoua
voar em junhode2004.

Acompanhia dealimentação
holandesaNumico anunciou ter
fechadoa comprada asiática
EACNutritionpor€ 1,2 bilhão.
SegundoaNumico, a aquisição
vai lhe permitir umaposição de
liderançaemalimentos infantis
nosmercados daChina,Malásia
eTailândia. A EACNutrition co-
mercializa asmarcasDumex,
MamexeDupro.

AVIAÇÃOALIMENTAÇÃO

A coreanaHyundaiMotor Co.
anunciou ontem ameta de ven-
der 2,69milhões de automóveis
em2006, um crescimento de
15%sobre as vendas de 2005,
que ficaram em2,33milhões de
unidades. A empresa fixou ainda
umobjetivo de receita deUS$
41,6 bilhões para este ano, o que
significaria um crescimento de
20%em relação a 2005.

Hyundaiprevêalta
de15%nasvendas

http://link.estadao.com.br

EmTempo

Informaçõescomplementares no site:

Peugeot lançanovo
modelocompacto

Google,umacriançadeUS$124bi

AUTOMÓVEIS

INTERNET

Para Sergey Brin, um dos fundadores do site de buscas, apesar do tamanho, empresa está no início da vida

Paul Durman
THE SUNDAY TIMES
LONDRES

Emumacartaaosacionistasno
relatório anual do Google, Ser-
geyBrin, umdos fundadoresda
empresademecanismodebus-
ca, comparou-o a uma criança
de7 anos. “OGoogle nasceu em
1998.Se fosseumapessoa, teria
começado a escola fundamen-
talnoverãopassado.Apesarde
parecer que chegamos longe,
esse é apenas o início.”
Foi em 2005 que o Google
cresceu.Sónoprimeiroano co-
mo empresa de capital aberto,
tornou-se o negócio de mídia
mais valioso domundo.Na sex-
ta-feira, o valordemercadodas
suasaçõeschegouaUS$ 124bi-

lhões–cincovezesovalorregis-
trado em 2004.
Como os lucros do Google
continuam a dobrar a cada ano
–asvendasde2005devematin-
gir US$ 6 bilhões –, tornou-se
cada vez mais difícil ignorar o
impacto da empresa na econo-
miamaisampla.Issocertamen-
te é verdade para os grupos de
mídia tradicionais. Os jornais
sofremcomasvendas fracasde
classificados,enquantoasemis-
soras de televisões lutam com
um público fragmentado, que
gastamais tempo online.
Aaparente interminável am-
bição de Brin e do co-fundador
Larry Page coloca um desafio
para outras indústrias, tam-

bém. Os serviços Google Talk e
o Gmail representam uma ten-
tativadeprimeiropassonas te-
lecomunicações. A prolifera-
ção de serviços baseados na
web no Google é também, tal-
vez, a maior ameaça à Micro-
soft nos 30 anos de história da
gigante do software.
Enquantoháalgunsperdedo-
res com o sucesso do Google, a
eficiênciaeamedidadapublici-
dade“pay-per-click”ajudamui-
tas empresas de viagens, finan-
ceiras e outras a encontrar
clientes commais facilidade.
Poressasrazões,oprêmiode
2005paraaPersonalidadeEco-
nômicadoAnodoSundayTimes
vaiparaBrianePage.Ocrédito
deveria ser dividido com o ter-
ceiro e menos famoso membro
do triunviratoqueadministrao
Google–EricSchmidt,queédi-
retor-executivo da empresa
desde julho de 2001.
Apesar de o crescimento do
Google ter ramificações mun-
diais,tambémfoiumgrandesu-
cessonaGrã-Bretanha.Opaísé
responsável por cerca de 15%
da receita do Google, tornan-
do-o o mercado mais maduro
paraapublicidade“pay-per-cli-
ck” fora dos Estados Unidos.A
publicidade online tornou-se
umnegóciode£1bilhãoporano
aqui. Os publicitários na Grã-
Bretanhaagoragastammaisdi-
nheiroonlinedoquenorádioou
em outdoors.O “pay-per-click”
representa pouco mais de 40%
dos gastos online.
Ofortecrescimentonapubli-
cidade online – ou a parcela de
crescimento do Google nesse
negócio–éaprincipal razãope-
la qual o preço da ação da em-
presa não pára de subir. Uma
aura de invencibilidade cres-
ceu em torno do Google, apoia-

da no seu ritmo de inovações.
Umdosexemplosmais impres-
sionantes foi o lançamento em
junho doGoogle Earth, que usa
fotos de satélite para permitir
que os usuários possam voar
através do espaço para ter vi-
sões donível da ruados lugares
de interesse. Pode-se realmen-
te ver como se parece o quintal
desde o espaço.
Aempresatambémapresen-
tou a busca por vídeo; esperta-
mente, integrouomapeamento
aos serviços de busca de locais,
lançouuma ferramentade bus-
ca para o desktop e anunciou a
criaçãodoGoogleTalk,suares-
posta à sempre crescente área
da telefonia pela internet. Qua-

setodasasiniciativassãoacom-
panhadasporondasdecobertu-
ra da imprensa e outro aumen-
tonosobjetivosqueosanalistas
deWall Street estabelecempa-
ra o preço da ação doGoogle.
Oquantodessaeuforiaéjusti-
ficada está em questão. Muitos
dos novos produtos devem ge-
rarmais para seguiremocami-
nhodareceita.AsaçõesdoGoo-
gle já são negociadas em pro-
gressão geométrica – 20 vezes
as vendas desse ano, 95 vezes
seus ganhos.
OGooglecontinua fortemen-
te dependente de sua atividade
original, aquela emqueérei ab-
soluto – busca. Muitos dos no-
vos produtos da empresa enco-

rajambuscaonline, criando en-
tão mais oportunidades para
exibir os anúncios.
Os críticos sugerem que o
Google é mais vulnerável do
que aparenta.Oacordopré-na-
talino de pagar US$ 1 bilhão à
TimeWarner por uma fatia de
5%naAOLdestacaa importân-
cia que oGoogle dápara garan-
tir o tráfico do provedor de ser-
viços. Com 26 milhões de assi-
nantes, a AOL é a única grande
fonte de busca doGoogle.
A empresa enfrenta muitos
desafios. Eles incluem lidar
comavelocidadedocrescimen-
toeo inevitável impactoemsua
cultura, caracterizada pela fal-
ta de hierarquia e a ênfase no

bem-estar e na realização dos
empregados.
OGoogle começou 2005 com
3 mil empregados; no final de
setembro,tinhaquase5mil.Es-
tá contratando com uma rapi-
dezassustadoraemtodososse-
tores. Até recentemente, tinha
apenasoesqueleto deumaope-
raçãodevendasemarketingna
Europa. Hoje, tem 800 empre-
gadosequerrecrutar100enge-
nheirosdeprogramaçãoemZu-
rique.Apesardeafolhadepaga-
mento crescer a uma velocida-
devertiginosa, oGoogleadmite
que não tem experiência em
operações externas.
Os primeiros sinais de uma
crise no Google são visíveis. A
rapideznacontratação,aumen-
tando o custo dos melhores ta-
lentos de software, elevou os
preços no Vale do Silício. A ini-
ciativa do Google Print – uma
ousada tentativa de digitalizar
todos os livros domundo – irri-
tou muitos autores e editores
que temiam que os planos da
empresafossemumagrandein-
fração de direitos autorais.
Há também a preocupação
dequeonegóciodoGooglepos-
sa facilitar uma invasão de pri-
vacidade. Essa questão foi le-
vantada pela primeira vez em
2004,quandooGoogle lançouo
Gmail,causandoirritaçãoquan-
do as pessoas perceberam que
a empresa planejava exibir
anúncios baseados no conteú-
dodose-mails.Mas,comopode-
ria argumentar Brin, essas são
as dificuldades de um negócio
que cresce sob o olhar dapubli-
cidade global. ●

SUCESSO–Page (e) eBrin forameleitospersonalidadeseconômicasdoanopelo jornalSundayTimes
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LOGÍSTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

É como seus negócios.
Estamos atentos às novidades do mercado.
Para anunciar: (11) 3856-2262

As vendas da
empresa em 2005
atingiram cerca
de US$ 6 bilhões
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jan. 2006, Economia, p.B11.
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