


hábitos de navegação e na geolocaliza-
ção dos usuários. 

Com quase 100% de seu faturamen-
to vindo da publicidade associada às 
buscas online, o Google está em um 

ritmo alucinante atrás de uma nova 
fonte de receita. A grande preocu-
pação dos investidores é que o 
gigante da internet falhe nesta 
busca. "O mercado parece acredi-
tar que isto pode ser como a 
Microsoft versão 2", disse à revis-
ta britânica The Economist, um 
analista do Citigroup. Hoje, a com-

panhia de Bill Gates ainda é depen-
dente do sistema operacional 
Windows e o 
pacote de auto-
mação de escritó-
rio Office. O 
Google, de uma 
pequena startup 
em 2004, quando 
abriu o capital, é 
atualmente um 
império de quase 
US$24 bilhões, 
com tentáculos 
em quase tudo, de 
e-mail e redes 
sociais a aplicati-
vos baseados na 
web. "Nosso 
modelo de negó-
cios é de que 
quanto mais pes-
soas online 
melhor para o 
Google", declarou 
à DINHEIRO 

Mário Queiroz, vice-presidente mun-
dial da empresa. 

De onde virá, então, a próxima fonte 
de recursos que não dependa do modelo 
tradicional? Há vários sinais que as 

apostas do Google em mobilidade e 
banners comecem a dar frutos. As 
receitas com publicidade móvel, segun-
do a empresa, caminham para gerar 
US$ 1 bilhão ao ano em faturamento. 
Os banners já trazem algo como US$ 
2,5 bilhões para o seu caixa. Mas ambos 
ainda residem no modelo de publicida-
de. A jogada recente mais ousada é a do 
sistema operacional Chrome OS, que 
vai concorrer com o Windows, da 

Microsoft. 
Desenvolvido para 
rodar em notebooks, 
ele precisa de uma 
conexão com a inter-
net para funcionar. A 
visão do Google é de 
que, no futuro, todos 
os serviços vão estar 
online. "Acho que o 
Chrome OS tem 
potencial", diz Danny 
Sullivan, editor do 
blog Search Engine 
Land, uma referência 
no setor de busca. 
"Para uma nova gera-
ção que cresça total-
mente na web, ele 
pode ser perfeito." 

Não está claro 
como o Google ganha-
rá dinheiro com o seu 
sistema operacional 

ou até mesmo se cobrará um valor para 
que os fabricantes de notebook possam 
usá-lo. O histórico mostra que isso não 
deve acontecer. O Android, usado em 
celulares e tablets, é distribuído gratui-
tamente para as empresas. O CEO da 
Microsoft, Steve Ballmer, disse certa 
vez que o Google era um cão de um tru-
que só. Até agora, tem dado certo. Mas, 
assim como a Microsoft, a companhia 
comandada por Eric Schmidt precisa 
encontrar logo a resposta para a sua 
busca, caso não queira parecer cada vez 
mais com a Microsoft. Lucrativo, é ver-
dade. Mas sem o mesmo brilho. 
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