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Desde os tempos de ouro
da internet, no fim dos
anos 90, o mundo das

empresas pontocom não vivia
tamanha agitação quanto na se-
mana passada. O motivo é o
preço estimado das ações do
serviço de busca Google, que de-
vem ser postas à venda a partir
da próxima semana. A empre-
sa californiana avaliou que
seus papéis valem entre US$
108 e US$ 135 cada um, preço
que assombrou os especialistas
do mercado de ações, acostu-
mados a valores que raramente
passam os dois dígitos. Caso
confirmado, o preço das ações
pode conferir ao Google um va-
lor de mercado de US$ 36 bi-
lhões. Muitos analistas come-
moraram os números como um
símbolo de solidez dos negócios
da internet. Outros encararam
o fenômeno com desconfiança.
Para eles, o valor das ações do
Google está inflado e é um si-
nal de que o furor especulativo
que deu origem à bolha da inter-
net ainda está bem vivo.

O que mais inspira receio nos
analistas é a forma como os exe-
cutivos do Google fizeram seus
cálculos. Otimistas, eles estabe-
leceram os valores de suas
ações entre 150 e 187 vezes o
montante dos lucros no último
ano. A média histórica no mer-
cado de capitais é que a relação
entre preço e lucros fique em
torno de 20 vezes. Se tudo ocor-
rer conforme os planos dos do-
nos do Google, Sergey Brin e
Larry Page, o serviço de busca
valerá US$ 10 bilhões a mais
que a gigantesca General Mo-
tors, maior montadora de car-
ros do mundo, com fábricas em
32 países e que no ano passado
vendeu 8,6 milhões de veículos.
Será mais valioso também que
a Ford - de US$ 27 bilhões - e o
McDonald’s - de US$ 33 bi-
lhões. “É só olhar para os núme-
ros e perceber que eles estão um
tanto quanto inflados, para se
dizer o mínimo”, disse em en-
trevista ao jornal The Washing-
ton Post o consultor Tom
Taulli, um dos maiores especia-
listas em lançamento de ações.

O Google, de fato, é um dos
grandes negócios da internet.
Fundado em 1998, tem o siste-
ma de busca mais inovador e
eficiente da rede. Seu site é aces-
sado por 82 milhões de visitan-
tes por mês e tem uma base de
busca de mais de quatro bilhões
de páginas. A empresa lucrou
US$ 143 milhões nos primeiros
seis meses do ano, contra US$
58 milhões no mesmo período
do ano passado. A grande fonte
de renda do Google é a publici-
dade, exibida discretamente na
lateral da página cada vez que
um usuário faz uma busca. As
vendas da empresa saltaram de
US$ 560 milhões no primeiro
semestre de 2003 para US$ 1,4
bilhão no primeiro semestre de
2004.

Ao todo serão vendidas 24,6
milhões de ações do Google,
sendo que 10,4 milhões delas es-
tão nas mãos dos acionistas
atuais. Os dois criadores do
Google venderão 2,5% de suas
ações e, se o preço alcançar
suas expectativas, lucrarão
US$ 130 milhões cada um. O
principal executivo do Google,
Eric Schmidt, venderá 5% de
suas ações e embolsará 100 mi-
lhões de dólares.

As tecnologias de busca são
um segmento de grande visibili-
dade na internet. Com o cresci-
mento da rede, as pessoas preci-
sam cada vez mais de ferramen-
tas para navegar entre bilhões
de páginas nos mais diversos
idiomas. “Isso acaba sendo le-
vado em conta na hora de calcu-
lar o valor do Google”, explica
Marcelo Coutinho diretor de
serviços e análises do Ibope/ Ne-
tRatings. O principal concor-
rente do Google, o site de busca
Yahoo!, um dos grandes sobre-
viventes da bolha da internet,
tem seu valor de mercado cota-
do em US$ 38 bilhões.

O número de usuários da re-
de também ajuda na composi-
ção dessa equação. Calcula-se
que atualmente, apenas nos Es-
tados Unidos, 186 milhões de
pessoas usem a internet, ou
64% da população. No Brasil,
são 20,4 milhões, ou 11%. To-
das elas, em algum momento,

se valem de um mecanismo de
busca para encontrar a página
que desejam. “É um serviço ca-
da vez mais necessário e que
atrai cada vez mais a atenção
de anunciantes”, diz Coutinho.

Num processo de lançamen-
to de ações, como o do Google,
o que se leva em conta é a expec-
tativa de lucro que a empresa
oferece, bem como as suas chan-
ces de crescimento a longo pra-
zo. De certa forma, esse raciocí-
nio explica porque um site de
busca criado por dois jovens
universitários e com menos de
2 mil empregados vale mais
que uma fábrica de carros cen-
tenária. “As
chances de
um carro se
transformar
em negócio re-
volucionário é
mínima. O
carro foi uma
grande revolu-
ção nos tem-
pos do Ford
T. Com a tec-
nologia de
busca já é dife-
rente”, expli-
ca Coutinho.

Para o dire-
tor do Ibope/
NetRatings, o que acontece ho-
je com o Google reflete o que já
aconteceu no passado com ou-
tras tecnologias revolucioná-
rias, como o telégrafo, no fim
do século XIX. Em 1858, o ame-
ricano Cyrus Field colocou à
venda ações de sua empresa
Atlantic Telegraph Company
para a construção de um cabo
telegráfico ligando a Europa
aos Estados Unidos. “Foi um
marco, ninguém havia visto ta-
manha euforia com ações an-
tes. Era um negócio revolucio-
nário, uma aposta no futuro”,
conta Coutinho. O mesmo
aconteceu décadas mais tarde

com as empresas de rádio. “Is-
so não implica que haja um
grande componente especulati-
vo nesse tipo de lançamento de
ação.”

Desde 2003, o lançamento
das ações do Google é aguarda-
do com grande ansiedade. Re-
centemente, uma reportagem
da revista Wired, feita no Vale
do Silício, o berço da internet,
apontou que um grande núme-
ro de carros na região trazia
um adesivo no pára-choque
com o seguinte bordão: “Ape-
nas nos dêem uma outra bo-
lha” (Just give us one more bub-
ble, em inglês). É uma piada

que mostra o
grau de expec-
tativa que exis-
te em torno de
uma possível
recuperação
do mercado
de tecnologia.
Lançamentos
de ações co-
mo o do Goo-
gle, as chama-
das ofertas pú-
blicas iniciais
(IPOs), foram
uma febre no
fim da década
de 90. Era

uma época de dinheiro fácil e
fascínio absoluto pela tecnolo-
gia. Também era uma época de
absoluto desconhecimento so-
bre as reais possibilidades da in-
ternet. “As apostas eram mira-
bolantes, sem sustentação ne-
nhuma. O fluxo de caixa dessas
empresas era completamente
doido, com geração de receita
calcada em planos completa-
mente absurdos”, diz Sérgio Za-
mora, diretor de Tecnologia, In-
formação, Comunicação e En-
tretenimento da consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers.

Em pouco tempo, criou-se
uma legião de milionários que

faturavam alto com a negocia-
ção das ações de empresas re-
cém-saídas das garagens de
seus criadores. A maioria des-
sas empresas não tinham soli-
dez nenhuma e naufragou, ar-
rastando junto seus investido-
res. Muitas fecharam as portas
ou viram os preços de suas
ações despencarem de US$ 40
para US$ 0,40. Outras deixa-
ram de ser listadas porque pas-
savam muito tempo sem qual-
quer movimentação. A bolsa de
valores para empresas de tecno-
logia dos Estados Unidos, a
Nasdaq, nunca se recuperou
plenamente do golpe e, esse
ano, enfrenta uma queda de
7,7%. Nesse sentido, o sucesso
da venda das ações do Google
pode significar uma nova chan-
ce para todas essas empresas.

Os números da Comissão de
Valores Mobiliários dos Esta-
dos Unidos ( Securities and Ex-
change Commission) mostram
o quanto é significativa a expec-
tativa em torno do lançamento
das ações. No primeiro semes-
tre, duas dezenas de empresas
ligadas à internet se inscreve-
ram para lançar ações no mer-
cado. É o maior número de ins-
crições desde o ano 2000, quan-
do a bolha explodiu. Isso não
significa que todas elas sejam
iniciativas puramente especu-
lativas. “Pode-se comparar o
fenômeno em torno do Google
com o colesterol”, compara Da-
niel Domeneghetti, diretor de
estratégia da consultoria
E-consulting. “De um lado
tem o colesterol bom, com em-
presas saudáveis e lucrativas
que sobreviveram e são valori-
zadas porque são eficientes e,
de outro, tem o colesterol ruim,
com os especuladores que
vêem uma chance de recupe-
rar o que perderam”.

Os analistas avaliam que um
tombo semelhante ao de 2000

não aconterá nunca mais e as
chances de ocorrer uma bolha
especulativa semelhante à da
virada do milênio são ínfimas.
“O que pode acontecer é se ge-
rar uma espécie de espuma em
torno do lançamento do Goo-
gle, um burburinho de empre-
sas menos consistentes que po-
dem não levar a nada”, diz Do-
meneghetti. Os investidores es-
tão mais experientes e dificil-
mente vão embarcar em qual-
quer proposta.

Um sinal de que não é tão fá-
cil assim convencer os compra-
dores de ações pôde ser percebi-
do no ano passado. O site Or-
bitz, especializado em viagens,
não teve bom desempenho em
seu lançamento. O mesmo
aconteceu com outro site, o Sa-
leforce.com. “É preciso antes
de mais nada ter um bom pro-
duto, um bom plano de negó-
cios e principalmente pé no
chão”, diz Zamora.

Mas a internet é um terreno
volátil por excelência e mesmo
serviços aparentemente sóli-
dos, de uma hora para a outra
demonstram sua fragilidade.
No mesmo dia em que o Goo-
gle anunciou os valores estratos-
féricos de suas ações, um vírus
chamado My Doom atingiu o
serviço e o deixou fora do ar
por várias horas. A praga eletrô-
nica se propagou depois para
os concorrentes Yahoo, Lycos e
Altavista.

‘
Pode-se

comparar
o fenômeno
em torno do

Google com o
colesterol:
há o bom
e o ruim’

Daniel Domeneghetti,
diretor da E-Consulting

Os americanos Sergey Brin (E) e Larry Page, que criaram o site de busca em 1998: impacto de uma tecnologia revolucionária

Preço de ações é mais de
de 180 vezes o lucro da

empresa e valor de
mercado supera o da GM

Supervalor do Google traz o medo de nova bolha

Amazon, Yahoo! e EBay
sobrevivem num mercado
que reduziu a expansão
de 75% para 17% ao ano

O preço estimado das ações do Google, entre U$ 108 e US$ 135,  colocou a
empresa entre as mais valiosas do mundo, com valor de mercado entre
US$ 29 bilhões e US$ 36 bilhões. Compare o valor do Google com o de outras
grandes empresas
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Veteranos da
internet crescem
com mais saúde

Um grupo de titãs da in-
ternet aguarda pela
chegada do Google en-

tre as empresas mais valiosas
do planeta. São empresas que
fazem parte da primeira gera-
ção de pontocom a chegar na
bolsa e fizeram seus lançamen-
tos de ações quando os negó-
cios on line eram uma febre.
São empresas que sobrevive-
ram a todos os solavancos que
o mercado de ações passou
nos últimos anos.

A maior de todas é o site de
leilões EBay, um sucesso nos
Estados Unidos e na Europa,
que faturou US$ 2,2 bilhões
em 2003. O site criado em
1995 é uma plataforma virtual
onde todo mundo pode ven-
der qualquer coisa. Uma boa
idéia com preço de mercado
de US$ 48,8 bilhões de dóla-
res. Outras veteranos são íco-
nes da internet: a livraria vir-
tual Amazon, que faturou 5,3
bilhões de dólares e vale US$
15 bilhões, e o site de busca e
grande rival do Google, o
Yahoo!, de US$ 38 bilhões,
com faturamento de 1,6 bi-
lhão no ano passado.

As três empresas represen-
tam o que os especialista consi-
deram o lado saudável da in-
ternet. São bons negócios bem
administrados que tiram pro-
veito do crescimento da rede.
“A internet não tem mais
aquele crescimento alucinante
de 75% ao ano que apresenta-
va em 1999. Esse valor está ho-
je na faixa dos 17% ao ano e
vai se manter assim até 2008.
Apesar de ser mais baixo, é
bastante sólido e consistente”,
avalia Sergio Zamora, diretor
da PricewaterhouseCoopers,
consultoria que acaba de con-
cluir o relatório Global Enter-
tainment and Media Outlook:
2004 - 2008, em que avalia o
potencial do mercado de inter-
net para os próximos quatro
anos.

As estimativas da Pricewa-
terhouseCoopers apontam
que as receitas provenientes
do mercado mundial de inter-
net aumentarão de US$ 122 bi-
lhões em 2004 para US$ 224
bilhões em 2008, um aumento
composto de 16,8% ao ano. O
principal responsável por esse
crescimento é a popularização
dos serviços de banda larga
nos Estados Unidos, Europa e
Ásia. “A banda larga é a gran-
de onda da internet no mun-
do, à exceção da América Lati-
na”, diz Zamora. Segundo ele,
desfrutar este serviço ainda é
muito caro para os latino-ame-
ricanos e o continente ainda
não conta com infra-estrutura
suficiente para a sua presta-
ção em larga escala.

Por aqui, a principal cone-
xão de internet continuará sen-
do a discada. Isso não signifi-
ca que a internet permanecerá
estagnada. O crescimento será
até maior que a média mun-
dial. O relatório aponta que,
na América Latina, a receita
saltará de US$ 2,6 bilhões esse
ano para US$ 6,2 bilhões em
2008, um crescimento compos-
to de 24% ao ano. No Brasil,
crescerá de US$ 700 milhões
para US$ 1,6 bilhão, ou 21%
ao ano. (D.H.T.)
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