
Google está em busca de "idéias realmente malucas" 
 
 
Empresa usa critérios diferenciados para avaliar aquisições 
 
O Google busca idéias que sejam "realmente malucas" na hora de avaliar aquisições potenciais, 
disse Salman Ullah, diretor de desenvolvimento corporativo da empresa. "Nós observamos tudo 
com muito cuidado. As empresas que são realmente malucas realmente se dão bem."  
 
O Google, que opera a ferramenta de busca mais popular da internet, possui cerca de 15 pessoas 
trabalhando para encontrar alvos de aquisição. Essas pessoas se reúnem com dezenas de 
empresas todas as semanas, segundo Ullah. O site responde a todos os emails que tentam 
promover a venda de empresas, enquanto apenas 10% das ligações telefônicas com o mesmo 
propósito são atendidas, disse ele.  
 
No ano passado, o Google - que possuía mais US$ 11 bilhões em dinheiro até o final do quarto 
trimestre do ano passado - comprou o site de compartilhamento de vídeos YouTube Inc. e a 
DMarc Broadcasting Inc. para entrar no mercado publicitário radiofônico. O Google também 
comprou empresas iniciantes menores, entre as quais a companhia de softwares online JotSpot.  
 
"Quando nós falamos em empresas malucas, queremos nos referir com isso àquelas que ignoram 
as limitações usuais referentes aos níveis de investimento necessários ou a parâmetros de 
criação, ou que endossariam frases como 'Meu Deus! Eu preciso de mais servidores do que 
qualquer um jamais imaginou ser possível!'", disse Ullah. "Quando você se livra dessas limitações, 
você cria coisas loucas e legais."  
 
O Google quer comprar empresas que sejam capazes de gerar fluxos de receita a partir de seus 
usuários, em vez de comprar empresas que tenham muitos usuários mas que não geram muitas 
vendas, segundo Ullah. "Nós não estamos interessados no número de acessos apenas pelo 
número de acessos", disse ele. "Tem que ser um acesso altamente monetizável." 
 
Dia Mundial do Programador 
 
O gigante americano da internet Google realizará no dia 31 de maio próximo, em São Paulo e em 
outras cidades do mundo, uma jornada dedicada a informar os programadores sobre as maneiras 
de adaptar o software ao popular motor de busca na Web. O Google Developer Day (Dia do 
Programador do Google) incluirá oficinas, apresentações, grupos de discussão e transmissões dos 
trabalhos ao vivo pela internet. O lema do encontro será: "construindo tijolos para um melhor 
software para a Web".  
 
"Estamos muito felizes de poder realizar esta primeira reunião mundial de programadores", 
afirmou a vice-presidente da empresa, Marissa Mayer. Esta ocasião será uma oportunidade para 
os criadores de software colaborarem e fazerem perguntas aos engenheiros do Google, completou 
Marissa Mayer.  
 
O Yahoo!, seu concorrente direto, já realiza uma reunião anual chamada Hack Day, na qual 
programadores de todo o mundo passam 24 horas realizando ajustes e novas combinações de 
software no portal. O Dia do Google será realizado em seus escritórios centrais em Mountain View 
(Califórnia, oeste), em coordenação com suas sedes mundiais de São Paulo, Madri, Londres, Paris, 
Hamburgo, Moscou, Pequim, Tóquio e Sidney. 
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