
Google avança em publicidade  
 
NOVA YORK - A gigante americana de internet Google Inc. continua ampliando suas 
fronteiras no mercado publicitário além do mundo online. Desta vez, a companhia 
adquiriu a dMarc Broadcasting Inc., de Newport Beach, Califórnia, um provedor de 
soluções digitais para estações de rádio. O preço do negócio pode superar US$ 1,2 
bilhão. 
A empresa cria uma plataforma que conecta automaticante anunciantes a emissoras 
de rádio. Com esta tecnologia, fornece aos anunciantes cronogramas de seus anúncios, 
facilitando um acompanhamento a partir da sua difusão. Do lado do difusor, a 
tecnologia da dMarc programa e encontra automaticamente horários e locais dos 
anúncios, ajudando a reduzir os custos nas emissoras. 
 
Segundo o acordo, anunciado ontem, a Google pagará à dMarc pelo menos US$ 102 
milhões à vista. Se os objetivos forem alcançados, a Google fará pagamentos 
adicionais de até US$ 1,14 bilhão durante os próximos três anos. 
 
O pagamento do valor à vista não vai afetar muito as reservas da Google, empresa 
com sede em Mountain View, Califórnia. Até setembro, a companhia tinha US$ 7,6 
bilhões em dinheiro e títulos negociáveis. Em seguida, adquiriu 5% de participação da 
America Online, uma divisão da Time Warner Inc., investindo US$ 1 bilhão no negócio. 
“A Google está comprometida em explorar novas maneiras de ampliar anúncios a 
outros setores de comunicação”, disse Tim Armstrong, vice-presidente para Vendas de 
Anúncios. 
 
O ano de 2005 foi movimentado para a empresa, que atingiu a marca das 60 bilhões 
de páginas indexadas e lançou uma nova gama de serviços, com o Google Talk e o 
Google Maps. As vendas da empresa atingiram perto de US$ 6 bilhões, e foi o ano em 
que foram realizadas diversas aquisições, como a brasileira Akwan Information 
Technologies. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 jan. 2006, Negócios, p. B12. 


