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Seu lugar ao sol
Consumidores, fornecedores, concorrentes… Fiéis seguidores
ou ariscas ovelhas negras, todos buscam seu espaço no rebanho
conduzido pelos dois gigantes empresariais da atualidade, Google
e Wal-Mart, como mostra reportagem HSM Management
Embora a proposta de compra da Microsoft não tenha chegado de surpresa nem para o Yahoo!, nem para o setor de tecnologia da informação, nem para o mercado, ainda que fosse hostil e friamente calculada,
o que ela fez foi ressaltar o que ocorre quando na partida há um jogador
dominante. Poderia se chamar, por pura e simples analogia , “efeito Google”, como o
original “efeito Wal-Mart”. Em ambos os casos, as empresas se fundamentam em forças
transformadoras de economias, culturas, idéias, modelos, tendências, negócios. Se o
gigante do varejo revolucionou o negócio varejista com suas premissas, o da internet
é, para muitos, sinônimo da web 2.0. Nenhum dos dois passa despercebido ou menos
ainda admite uma opinião indiferente. De alguma forma, o jornalista especializado em
negócios Charles Fishman, autor de The Wal-Mart Effect (ed. Penguin Books), explica
isso quando diz: “O efeito Wal-Mart reflete nossos sentimentos contraditórios diante
do próprio Wal-Mart”. E acrescenta: “Nunca é usado como uma simples descrição,
nunca é imparcial. Mas tampouco se mostra negativo ou positivo. Toma sua conotação
do contexto”. Um contexto que, como especifica Thomas Friedman, autor de O Mundo
é Plano (ed. Objetiva), em plena “globalização 3.0” parece se afastar do imperialismo
nacionalista de sua primeira versão no século 19 ou da internacionalização corporativa da mais recente 2.0, que fechou século e milênio, para girar agora em torno dos
indivíduos. Indivíduos que exigem o melhor dos mundos –tudo: preço, qualidade,
serviço e nicho. Indivíduos que questionam esses modelos onipresentes, poderosos e
influentes, além dos limites de seu campo de ação direta, mas que também gozam de
suas vantagens. Indivíduos que, com suas escolhas, colocam os jogadores dominantes
em um tipo de altar para quem busca modelos a serem seguidos –e para quem compete,
convive ou trabalha com eles, na disjuntiva shakespeariana de “ser ou não ser”... como
Google ou Wal-Mart.
Essa é uma das questões que apresentam concorrentes e fornecedores, êmulos e aspirantes: se é tarde para copiar o Wal-Mart, ou cedo para replicar o ideário de gestão de
Google, ou sempre há tempo para sermos nós mesmos. Ainda que a empresa fundada
por Sam Walton talvez não exerça a mesma fascinação que a bem-sucedida novata criada
por Larry Page e Sergey Brin há apenas dez anos, ela não perde sua aura como tema de
culto na literatura de management, tampouco a estrela da internet, com sua capacidade
de chamar a atenção por razões que transcendem a personalidade de seus idealizadores.
À primeira vista habitantes de mundos distintos, as duas se assemelham estruturalmente
mais do que possa parecer. Vale a pena resgatar a frase com que há alguns anos a revista
Wired apresentou um tipo de jogo de opiniões, que, embora algo caprichoso, não deixava de ser chamativo: “De um lado, temos uma empresa que se ergueu de suas origens
humildes, para converter-se em uma das companhias mais ricas dos Estados Unidos (na
verdade, do mundo inteiro), e que, no processo, revolucionou o uso da tecnologia para
criar uma nova forma de fazer negócios: ajudando as pessoas a encontrar o que buscam.
E, de outro lado, temos o Google”.
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Fábula ou evangelho
Da mesma forma que o Goldstein de George Orwell, que em sua obra 1984 servia como
padrão para manter os cidadãos em estado de alerta constante, tensos, cautelosos, como
figura universal a ser tomada como espelho, aliar-se ou ser combatida, tanto o Google
como o Wal-Mart, quando não jogam no papel de modelos, com seu predomínio acabam
vestindo o traje de antagonistas. Enquanto aqueles hipnotizados por uma segmentação
por setores de atividade, cada vez mais em franco retrocesso, ocupam-se de encontrar
o ranking no qual deve ser incluído o “affair” Microsoft–Yahoo!, Nicholas Carr, ex-diretor-executivo da Harvard Business Review, autor de Does IT Matter? (ed. Harvard Business
School Press) e do recente The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google (ed. W.
W. Norton), escreveu há pouco na revista Forbes: “Somente a proposta de aquisição já nos
diz muito sobre o perfil mutável do negócio da internet e sobre como ele pode mudar
nos próximos anos. A web não é somente um meio universal, um canal de distribuição
de palavras, sons e imagens. Ela está se convertendo em um computador universal…
Observem como os jovens usam seus computadores. Não compram software e o instalam.
Usando o navegador da internet, acessam o que está disponível na rede. MySpace, Face-

O crescimento inabalável do Wal-Mart
F

undada em 1962 em uma pequena cidade
de Arkansas, Estados Unidos, a primeira
loja de desconto Wal-Mart tinha se transformado, somente cinco anos depois, em uma
rede com 24 lojas, e o milhão de dólares
em vendas do primeiro ano, em mais de 10
milhões. Entre 1968 e 1975, os rendimentos
continuaram crescendo a um ritmo de 52%
ao ano, não levando em conta os períodos de
recessão econômica, um moderado e outro
mais profundo, que os Estados Unidos viveram nessa época. O motor foi, sem dúvida, seu
fundador, Sam Walton, o terceiro maior CEO
de todos os tempos, segundo Jim Collins.
Depois de ter sido vendedor na loja de
departamentos J.C. Penney, Walton tinha
17 anos de experiência no negócio varejista
quando criou o Wal-Mart. Com um empréstimo de seu sogro, comprou uma franquia
da rede de lojas de desconto Ben Franklin
e abriu um negócio em Newport, Arkansas,
em meados da década de 1940. Alguns anos
mais tarde, mudou-se para Bentonville, onde
seguiu operando as lojas Ben Franklin até a
abertura do Wal-Mart.
Uma história reflete o afã empreendedor
de Walton. No final dos anos 50, comprou um
pequeno avião para escolher os locais mais
adequados para abrir os pontos-de-venda.
Do alto, mas com os pés no chão, sabendo
que era uma pequena rede, evitou as grandes
cidades, onde a concorrência era feroz; preferiu, para suas lojas, a arquitetura elementar
de um galpão ou um depósito e decidiu imitar
as melhores práticas dos varejistas bemsucedidos, particularmente o auto-serviço,
o que lhe permitiu baixar os custos –leia-se

“salários menores”– e os preços. Entre esses
precursores estava Martin Chase, com sua
rede Ann&Hope, nascida em Rhode Island
em 1953 em uma fábrica têxtil abandonada;
Sol Price, com o Fed Mart, na Califórnia,
em 1954, e mais tarde o Price Club; e Harry
Cunningham, com o Kmart, em Michigan, no
começo dos anos 60.
Fiel a seus princípios, Walton negociava
ferozmente com os fornecedores, preferia
evitar os atacadistas, investia pouco em
publicidade e contratava pessoal que não
estivesse afiliado aos sindicatos para dirigir
a frota de caminhões da companhia. Nos primeiros anos, a expansão geográfica limitou-se
a uma distância máxima de 500 quilômetros
de Bentonville, onde funcionava o centro de
distribuição: assim, mantinha sob controle os
custos de transporte e acelerava o processo
de reposição. Mas, com a área próxima
saturada, decidiu afastar-se de seu ponto
central, abrindo novos centros de distribuição
em outros estados, como Michigan e Illinois,
onde em 1977 adquiriu 16 lojas Mohr-Value.
Dessa época datam a primeira farmácia e o
departamento de joalheria nas lojas. Então
quase insignificante diante de varejistas como
Sears Roebuck e J.C. Penney, não levou mais
de uma década para que o Wal-Mart fosse
considerado uma das empresas mais lucrativas dos Estados Unidos, e seu fundador,
o homem mais rico desse país. No começo
dos anos 80, a rede abria lojas em um ou dois
novos estados por ano. Além da quantidade
de pontos-de-venda, Walton apostava nas
melhorias qualitativas como outro fator de
crescimento. Graças a um sistema de con-
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trole computadorizado, mantinha o estoque
reduzido nas gôndolas. Em 1983, idealizou
um formato pensado especialmente para
as pequenas empresas, o Sam’s Club (não
era novo, copiou o modelo do Price Club,
mais tarde adquirido pela Costco), e, cinco
anos depois, os “supercentros”, que incluíam produtos alimentícios –desde alimentos
congelados até laticínios, frutas e vegetais
frescos– e também incorporaram restaurantes
como McDonald’s e Subway, além de óticas
e laboratórios fotográficos.
Nos anos 90, atravessou as fronteiras
para desembarcar no México; em 1994,
adquiriu a rede Woolco no Canadá e abriu
lojas em Hong Kong. Seguiram –com a
abertura de locais próprios ou a aquisição
de redes existentes– Argentina, Brasil, China,
Alemanha, Coréia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Japão, Nicarágua e
Reino Unido.
Sam Walton morreu em 5 de abril de 1992,
mas seu legado de expansão sobrevive. Em
2002, a revista Fortune consagrou o WalMart duplamente: como a maior empresa
dos Estados Unidos em vendas e a mais
admirada por especialistas e parceiros. Com
1,9 milhão funcionários, quase 7 mil locais,
112 centros de distribuição, a maior frota
privada de caminhões dos Estados Unidos
e um faturamento anual de US$ 344 bilhões
(dos quais 22,3% vêm das operações internacionais, 12,1% do Sam’s Club, e 65,6% das
lojas de desconto, supercentros e supermercados de bairro), apesar das altas e baixas,
das críticas e dos ataques, seu crescimento
parece inabalável.



“A habilidade
que recomendo
quando estou
entrevistando
alguém é a
de aprender
a navegar por
influência”

book, Wikipedia, Flickr, Gmail e World of Warcraft são parte dessa tendência. Até as bases
do Office, o rentável pacote de programas da Microsoft –processador de texto, planilhas
de cálculo, apresentações gráficas, correio–, são oferecidas como aplicações por web pelo
Google, entre outros sites”. Por isso, a Microsoft se associou ao Yahoo!.
Tradicionalmente considerada o fator nivelador que permitiria a anões competir com
gigantes, a internet parece proclamar a volta à grande escala. Hoje, afirma Carr, “o sucesso
na web exige o acúmulo de grandes quantidades de conteúdo e tráfego, a soma de imensos
bancos de dados de usuários e a compra, venda e distribuição de milhões de anúncios
publicitários”. Nesse padrão de escala atualizada (1015, essa é a potência da “peta-escala”
que predomina na web), o Google não só se dedicou a dominar os sistemas de busca e a
publicidade; também vem investindo constante e consideravelmente na construção de
uma “contundente” rede de bancos de dados on-line. À Microsoft não resta opção a não
ser tentar alcançá-lo. Mas a vantagem competitiva é gigantesca. E, ainda que Windows e
Office continuem a ser vacas leiteiras por muitos anos mais, já são produtos do passado.
“Para ter sucesso no futuro, a Microsoft tem de se expandir on-line, e rápido… Tem mais
dinheiro que tempo. Por isso, joga pesado”, diz Carr.
O mesmo sempre fez o Wal-Mart. Segundo George Stalk, especialista em estratégia e
autor, com Rob Lachenauer, de Hardball – Joagando para Valer (ed. Campus/Elsevier), ele
é o mais soberbo epítome desse tipo de jogo. Nunca hesitou em aplicar toda sua força,
maciça, potente, quase irresistível. Por exemplo: quando, no começo dos anos 90, assim
como outros varejistas, decidiu que as embalagens em que se apresentavam os desodorantes eram na realidade um desperdício de tempo, espaço, combustível e dinheiro, pediu
aos fabricantes que as eliminassem. Fiel ao hábito de repartir os ganhos, cedeu parte da
economia em custos –mínima, se considerada por produto, mas milionária em escala– aos
consumidores e aos fabricantes. “Um perfeito momento Wal-Mart”, diz Fishman em seu
livro. “A empresa havia usado sua visão e sua força para contribuir para mudar o mundo. Milhões de árvores deixaram de ser cortadas, grandes quantidades de embalagens
deixaram de ser fabricadas para serem jogadas no lixo. Imperceptível, decididamente
bom… a menos que se estivesse no negócio das embalagens.”
Outro exemplo: em 1996, a Rubbermaid, um negócio que movia bilhões de dólares,
uma das empresas mais admiradas, segundo a revista Fortune, e fornecedor preferido do
gigante do varejo, atreveu-se a desafiar sua pressão e não baixou os preços como pedia
o Wal-Mart. O que este fez? Simplesmente eliminou-a de suas gôndolas. Agonizante, a
Rubbermaid acabou sendo adquirida pela Newell três anos mais tarde. E um caso mais
recente: enquanto o Kmart tratava de recompor-se em pleno processo de falência, o
Wal-Mart testou um tiro de misericórdia e lançou uma imitação da linha de produtos de
Martha Stewart, um dos poucos sucessos de seu instável e castigado concorrente.

Tudo que você quiser (e um pouco mais)
“Assim, todos os dias, o Wal-Mart muda o mundo, e assim tem feito durante 40 anos”,
resume Fishman. “Detecta uma prática ineficiente, por menor e mais irrelevante que
pareça, e a elimina. E, com ela, a mudança se amplifica, com conseqüências poucas vezes
ostensivamente não desejadas, mas também pouco reconhecidas. Esse é o efeito Wal-Mart:
as formas sutis e profundas que têm mudado os negócios, o trabalho, a constituição e o
bem-estar das comunidades –a vida cotidiana, nos Estados Unidos e no mundo.” Nem
é preciso ser cliente do Wal-Mart para percebê-lo. Quando inaugura uma loja, quando
decide oferecer um produto novo (por exemplo, uma guitarra elétrica, o que põe em
xeque o valor oferecido por uma loja de instrumentos musicais) ou quando inspira uma
mudança nos processos de algum fornecedor, o Wal-Mart modifica a vida de muita gente
–dos que fabricam na China os brinquedos ali vendidos, ou dos que pescam ou cultivam
salmão no Chile, dos que costuram camisas nas oficinas de Bangladesh, dos que vendem
guitarras em lojas especializadas.
Esse efeito multiplicador é tão difícil de avaliar quanto a escala do Wal-Mart. Segundo
Fishman, calcula-se que em 2006, 7,2 bilhões de pessoas foram a uma loja do Wal-Mart
em algum lugar do mundo, levando em conta que muitas delas foram várias vezes (a
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população do planeta gira em torno dos 6,5 bilhões). Perdeu o primeiro lugar entre as
maiores empresas para a ExxonMobil, somente porque o preço do barril de petróleo
subiu às nuvens. As empresas parecem incomparáveis: a Exxon tem em torno de 90
mil funcionários, e o Wal-Mart, quase 2 milhões; a primeira cresce porque aumenta
seus preços, e o segundo, porque os baixa. O Wal-Mart não só é o maior em seu setor;
ele é tão grande quanto todos seus concorrentes juntos. “A cada ano, até no dia de São
Patrício, 17 de março, o Wal-Mart vende mais do que seu concorrente direto, a Target,
vende no ano todo”, assegura Fishman antes de enumerar mais manifestações do efeito
Wal-Mart. Quando inaugura uma loja, antes mesmo de abri-la efetivamente, já força a
concorrência a baixar os preços. E tira as possibilidades de sobrevivência dos centros
comerciais tradicionais da região. Ninguém pode negociar preços com os fornecedores
melhor do que o Wal-Mart. Na “economia Wal-Mart”, outra expressão criada em torno do
fenômeno, o consumidor compra facilmente, porque não gasta muito. Os funcionários

Google, o inovador constante
A

marca do Vale do Silício: o Google
nasceu em uma garagem, fruto da engenhosidade de dois estudantes universitários.
Era o ano 1995. Sergey Brin e Larry Page
cursavam doutorado em ciências da computação na Stanford University. “Na realidade,
não sabíamos o que queríamos fazer. Tive a
louca idéia”, lembra Page, “de baixar toda a
web em meu computador. Disse para meu
orientador de tese que levaria uma semana.
Um ano depois, só tinha uma pequena parte.”
Brin e Page começaram a trabalhar utilizando
recursos da universidade. Stanford apoiava os
“empreendedores” estudantes de doutorado,
permitindo-lhes, por exemplo, usar o hardware
da instituição, ajudando no patenteamento
de suas inovações e no lançamento de
empreendimentos. Em troca, obtinha ações
nas novas empresas de tecnologia. Assim,
Brin e Page conseguiram o desenho de um
programa para buscar e avaliar páginas de
internet, baseando-se nas análises dos links
que apontavam para elas. Em 1997, colocaram
o buscador à disposição dos estudantes e
docentes de Stanford. Pensaram em chamá-lo
“Googol” (termo criado em 1938 para indicar
o número 10 elevado a 100), em alusão à
grande quantidade de informação que organizava o site de busca, mas acidentalmente
escreveram “Google”, e o erro de digitação
se transformou em nome definitivo.
Como planejavam continuar seus estudos, em 1998 ofereceram o site de busca
ao AltaVista, por US$ 1 milhão. A oferta foi
rejeitada pelo AltaVista, depois pelo Excite
e pelo Yahoo!, e eles se viram obrigados a
decidir: o estudo ou a empresa. Ganhou a
empresa, quando conseguiram a contribuição
do investidor Andy Bechtolsheim, de US$ 100
mil, e logo alcançaram, graças aos amigos e

familiares, o primeiro milhão. Em setembro de
1998, fundaram o Google. O buscador, que
respondia a 10 mil consultas por dia, foi eleito
pela revista PC Magazine um dos melhores
sites de busca e um dos cem melhores sites
da web do ano.
Em junho de 1999, conseguiram US$ 25
milhões de dois fundos de capital de risco.
E a empresa, em plena expansão, mudou-se
para um prédio mais amplo, em Mountain
View, na Califórnia. Nascia o Googleplex. Em
dezembro desse ano, já processavam mais
de 7 milhões de buscas por dia, mas não
ganhavam dinheiro. Começaram a pensar
em vender anúncios publicitários, como
fazia o Overture. Aperfeiçoaram o modelo e,
em vez de banners, incluíram avisos de texto
relacionados com as buscas. No começo
do ano 2000, surgiram os primeiros “links
patrocinados”. Desde então, o ritmo de
crescimento tornou-se vertiginoso. Entre os
principais marcos, figuram:
2001: O Google fecha acordos com operadores de telefonia móvel (Sprint e AT&T,
entre outros) para aproximar o buscador
dos usuários de celulares. Em agosto, Eric
Schmidt, ex-CEO da Novell e ex-diretor de
tecnologia da Sun Microsystems, torna-se
seu presidente-executivo.
2003: Adquire o P yra Labs, criador do
Blogger, um dos maiores sistemas de gerenciamento de blogs.
2004: É a “marca do ano 2003”, segundo
avaliação Brandchannel. O “índice” de sites
do Google chega a registrar 4,2 bilhões
de páginas. Em julho , adquire a Picasa,
empresa fabricante de um sistema para
tratamento de fotos digitais. Um mês depois,
é lançado na Bolsa de Valores, a US$ 85 por
ação. No primeiro dia de cotação pública, a
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venda de ações totaliza US$ 2 bilhões (em
menos de um ano, o valor da ação subiu para
US$ 300). Em outubro, adquire a Keyhole,
dona de um sistema para tratamento de
imagens digitais. Inaugura o escritório
de Dublin, com 150 funcionários. Termina
2004 fechando acordos com as bibliotecas
das universidades de Harvard, Stanford,
Michigan, Oxford e com a biblioteca pública
de Nova York para escanear livros de suas
coleções e colocá-los à disposição de seus
usuários.
2005: Lança o Google Maps, guia de ruas e
mapas on-line, e o Google Earth, que, baseado
na tecnologia da Keyhole, mostra imagens
digitais de qualquer lugar do planeta.
2006: Abre escritórios no Cairo, Nova Déli,
Haifa, Istambul, Moscou, Mumbai, Osaka e
Seul. Anuncia um domínio localizado na China. Lança o Google Maps para celulares e o
correio eletrônico Gmail. Em outubro, compra
o YouTube por US$ 1,65 bilhão.
2007: Em janeiro, fecha acordo com a China
Mobile, a maior operadora de telefonia celular
do planeta, para a inclusão do buscador no
serviço de seus assinantes. Em abril, compra a
DoubleClick, empresa de publicidade on-line.
Em junho, traduz e disponibiliza o YouTube em
mais nove domínios: Brasil, Espanha, França,
Irlanda, Itália, Japão, Países Baixos, Polônia
e Reino Unido.
2008: Em janeiro, alcança o primeiro lugar
do ranking da revista Fortune das melhores
empresas para trabalhar nos Estados Unidos.
Em fevereiro, critica a oferta que a Microsoft
fez para comprar o Yahoo!, que tem o objetivo
de equiparar a Microsoft à gigante de buscas
–seu presidente oferece ajuda para que o
Yahoo! resista. [Em março/abril, o cenário
ainda estava indefinido.]



ganham salários pouco gratificantes, porque baixar os custos implica, também, reduzir os
salários. Nessa economia, pertencer à “família” de associados do Wal-Mart, para alguns,
é orgulho, enquanto, para outros, parece uma armadilha, com horários extenuantes,
carreira profissional pouco satisfatória e benefícios inexistentes.
Com uma potência comparável, porém ajustada a uma política de recursos humanos
atrativa, o outro gigante, Google, também gerou uma economia de acordo com suas
regras. Universalmente considerada uma das melhores empresas para trabalhar, oferece
benefícios que são não somente tentadores, mas como um “anzol” para captar os mais
talentosos ou como um recurso para retê-los: o Google faz do trabalho um prazer, a tal
ponto que alguns duvidam do real retorno desse investimento. Ainda assim, muitos o
tomam como modelo e o copiam, principalmente no competitivo Vale do Silício e seus
setores associados. “O Google ainda é exceção”, diz Jeffrey Pfeffer, professor de comportamento organizacional da Stanford University, que estudou detalhadamente o efeito dos
benefícios para os funcionários no desempenho de uma empresa.

E mais…
Como o Wal-Mart, o Google sabe o que o mundo quer. Por isso, o “efeito Google”
excede o impacto de sua capacidade tecnológica e penetra em territórios complicados,
como o marketing, a mídia, a cultura, a legislação internacional, a política, a economia,
as liberdades. Em seus mais de 150 mil servidores estão armazenadas, imortalizadas, as
identidades digitais de cada indivíduo que utiliza o buscador ou qualquer de seus produtos, que podem ser recuperadas a qualquer momento com um simples comando. O que
aconteceria se alguma poderosa organização se interessasse em conhecê-las? “Sergey Brin
me garantiu”, cita John Battelle em seu livro A Busca – Como o Google e seus Competidores
Reinventaram os Negócios e Estão Transformando Nossas Vidas (ed. Campus/Elsevier), “que
nunca recebeu pedidos desse tipo.” A privacidade, a segurança pessoal e a vulnerabilidade
do indivíduo diante dos governos ou das empresas começam a preocupar. Essa identidade
digital pessoal já não “mora” em nosso computador. Mora na “nuvem”, na rede. Mora ali,
no buscador –e também nas redes sociais, no e-commerce, nos jogos em rede. Daí que, além
do slogan –“Don’t be evil” (Não seja mau)–, somente a confiança nos separa da possibilidade de que “façam algo mau” com nossa informação em seus servidores. Battelle avança
um passo –Brin e Page já o deram– e pondera: “Imagine a insegurança que poderíamos
sentir se o buscador fosse capaz de nos observar enquanto interagimos com ele” –e de
nos entender. Esperemos que funcione melhor do que Hal, o pérfido Grande Irmão do
filme 2001: Uma Odisséia no Espaço, dono caprichoso do destino final daqueles a quem
devia, imparcial, racional e inofensivamente, proteger.
A reportagem é de Graciela González Biondo, diretora-editorial
da revista Gestión, parceira de HSM Management.
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