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Googl
T

odo mundo trabalha para a
Google. Pelo menos essa é a
impressão que fica. Nenhuma
outra companhia cresceu tan-

to em tão pouco tempo. A receita oní-
vora do site de busca avançou do na-
da em 1998 para US$ 5 bilhões até ju-
nho deste ano. Ela emprega 8 mil pes-
soas, incluindo muitos dos melhores
técnicos e vendedores do mundo.

O diretor executivo, Eric Schmidt,
não consegue acompanhar o desenvol-
vimento:"Nova York, Kirkland, Beijing,
Bangalore, Zurique. Pensava que hou-
vesse dez pessoas em cada um desses
lugares. Mas temos 100".

Raramente uma companhia influen-
ciou tantos setores com tanta rapidez.
As companhias querem trabalhar com
a Google, ser compradas pela Google,
ser financiadas pela Google ou vender
anúncios gerados pela Google, ou uma
combinação dessas quatro possibilida-
des. Sempre que você faz uma pesquisa
no Google, o cérebro do mecanismo fi-
ca um pouco mais poderoso. Sua ex-
pansiva rede de centros de dados do ta-
manho de galpões e espalhadas pelo
mundo coleta e analisa a internet para
descobrir cada pista de como nós exe-
cutamos nossas pesquisas. Ela aprende
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mais a cada dia sobre quais anúncios
inserir ao lado dos resultados. Com ca-
da clique no anúncio chega um pouco
mais de receita. É como Albert Einstein
remexendo nos sofás do mundo para
encontrar trocados perdidos.

"Nós ganhamos esses trocados em
uma escala inimaginável", diz
Schmidt. O acúmulo de caixa e os in-
vestimentos de curto prazo
da Google agora alcançam
US$ 10 bilhões, e a compa-
nhia está investindo para
consolidar seu poder. A
Google jogou para escan-
teio a Microsoft em de-
zembro para incorporar o
site de busca patrocinado
da AOL, pagando US$ l bi-
lhão por 5% do capital da
divisão da Time Warner.
Em maio, fechou um acor-
do de três anos, estimado
em US$ l bilhão, com a
Fox Interactive Media,
proprietária da líder das
redes de relacionamento
MySpace. (A Microsoft pe-
gou mais atrás: fez um
acordo de publicidade com
o terceiro maior site de re-

lacionamentos, o Fa-
cebook). No final de
agosto veio um acor-
do amplo com a Ebay
para fornecer os
anúncios para os seus
sites internacionais de
leilão, que crescem
mais rápido do que os



Larry Page
(alto), Eric
Schmidt (ao
lado), Marc
Lucovsky
(abaixo):
preparando um
negócio de
grande porte

sites de leilão dos Estados Unidos, lo-
teados para a Yahoo. A Google aceitou
pagar US$ 1,1 bilhão em janeiro por
uma companhia de publicidade em rá-
dio chamada Dmarc Broadcasting. A
máquina de publicidade da Google, tão
eficiente na internet, se dirige para to-
das as mídias, e vice-versa.

À medida que a Google acumula l
bilhão de moedas de 10 centavos, pro-
move um setor constituído por um bi-
lhão de pequenas companhias. Ela
comprou mais de 50 pequenas desen-
volvedoras de software, que criaram vá-
rios aplicativos on-line: calendários, re-
des comunitárias, mapas, blogs, parti-
lha de fotos e processamento de texto.
Ela não cobra por nenhum desses ser-
viços, e poucos deles estão no primeiro
ou no segundo ou mesmo no terceiro
lugar em suas categorias, mas eles ex-
pandem o inventário da Google de es-
paço publicitário. E, ao abrir áreas sele-
cionadas desses programas para desen-
volvedores de software de fora, Schmidt
acredita que pode criar um novo mons-
tro do setor de computador, com a Goo-
gle no núcleo."A meta número l é cons-
truir a mais poderosa plataforma para
organizar essas novas atividades", diz.
"Essa área será tão rica quanto a que vi-
mos na de computadores pessoais."

Os 10 centavos ganhos com as pa-
lavras-chave de anúncios cobrem o
projeto da Google de montar uma bi-
blioteca on-line; pagam o sorvete gra-
tuito da marca Google disponível na
cafeteria da sede em Mountain View,
Califórnia. E pagam o escritório de
Dublin da Google, onde 900 pessoas,
proficientes em 35 línguas, revisam os
anúncios da Google distribuídos na
Europa e no Oriente Médio.

Quantos cliques a Google processa
por dia? Schmidt é cauteloso com os de-
talhes. Mas a Yahoo, segunda no negó-
cio de site de busca patrocinado, infor-
ma que o número de transações finan-
ceiras que processa por dia correspon-
de ao número de negócios nas Bolsas

de Nova York, Londres, Paris, Frankfurt
e Genebra juntas — vezes quatro.

A largada já foi dada para organizar
"pequenas partes em uma escala inima-
ginável" em um negócio de grande por-
te. Os técnicos da Google e da Yahoo
publicam código de software para con-
sumo público — uma forma de aces-
sar seus mapas, digamos, ou uma cone-
xão temporária para suas ferramentas
de busca — e logo os desenvolvedores
ao redor do mundo estão criando novos
softwares baseados nele. Esses produ-
tos novos são chamados mashups, um
casamento de fragmentos de dois ou
mais sites para criar um terceiro pro-
duto: um lista de endereços de pizza-
rias em um mapa da vizinhança, por
exemplo, para mostrar onde está a piz-
zaria mais próxima.

Para muitas pessoas da área, os mas-
hups ainda são bambolês, um jogo para
crianças. Não para Mark Lucovsky, da
Google, cuja tarefa é estimular o cresci-
mento em mashups. Pelo menos 30 mil
sites se servem do Google Maps, aprovei-
tando os ganchos de,programação for-
necidos. Isso, ele diz, é "desenvolvimen-
to de software em tempo real e duradou-
ro que ninguém jamais viu antes".
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