
Google poderá abrir seu capital no ano que vem 
 
O site de busca é uma das poucas empresas lucrativas na área da internet 
 
NOVA YORK - O Google, o popular site de busca na internet, está considerando a possibilidade de 
lançar ações em Bolsa, no próximo ano. 
 
Essa oferta inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) é uma das mais aguardadas pelos 
investidores desde o estouro da "bolha" pontocom, em 2000. 
 
O site de busca fundado em 1998, em Mountain View (Califórnia), tem sido um dos endereços 
mais usados para pesquisa de informações e localização de endereços na internet, em razão da 
rapidez e objetividade dos resultados da busca. 
 
As discussões sobre a IPO têm dominado as rodas de conversas do Vale de Silício. Segundo 
matéria divulgada no site do Financial Times, a IPO poderia ser online, já que os executivos da 
empresa desejam que a oferta seja a mais ampla possível. Pessoas envolvidas nos estudos 
preliminares, no entanto, têm afirmado que nenhuma decisão foi tomada. 
 
Outras perguntas ainda seguem em aberto, como a data e quais instituições financeiras 
participariam da operação. O Google já sondou mais de uma dezena de bancos de investimentos 
no início do mês sobre a possibilidade de vender suas ações ao público. O valor da empresa é 
estimado entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões, semelhante ao da Amazon.com, varejista online 
com sede em Seattle, e levemente abaixo do Yahoo, concorrente direto do Google. Ao contrário 
de outras empresas envolvidas com o mundo da internet, acredita-se que o Google seja lucrativo.  
 
Grande interesse - Pessoas que tiveram acesso a informações financeiras da empresa estimam 
que o faturamento do grupo ficará perto de US$ 800 milhões, com um lucro de US$ 100 milhões a 
US$ 200 milhões neste ano. Isso significa que, na prática, a empresa não precisaria levantar 
dinheiro em Bolsa para financiar suas operações. Mas a IPO começou a ser estudada para permitir 
que investidores, como as destacadas de capital de risco Kleiner Perkins Caufield & Byers e 
Sequoia Capital , assim como os mais de mil funcionários do Google, possam recuperar seus 
investimentos negociando as ações. 
 
Um leilão online das ações poderia reduzir as taxas de emissão cobradas pelos bancos de 
investimentos e seria um processo inédito, que romperia com a hegemonia dessas empresas 
sobre o lucrativo mercado de IPO. Se confirmada, a IPO deverá ser um dos mais marcantes 
eventos do Vale do Silício e de Wall Street desde o estouro da "bolha", marcando uma nova fase 
para o mundo da alta tecnologia. 
 
As outras grandes IPOs de empresas do setor, como as da Apple Computer, em 1980, e a da 
Netscape, em 1995, envolveram empresas não lucrativas. O Google seria um dos papéis pelos 
quais nenhum banco de investimento sério deixaria de se interessar. A IPO também poderia se 
tornar um divisor de águas e marcar uma nova era de recuperação da abalada reputação do setor 
de alta tecnologia. (Agências internacionais) 
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