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Servir vinhos finos a executivos e "líderes globais" bêbados demais para apreciá-los transformou a 
festa do Google no assunto do dia do Fórum Econômico Mundial de Davos, realizado no mês 
passado. A sua generosidade com vinhos tintos de Bordeaux, safra 1959, e champanhas Krug 
1990 parecia, à época, apenas confirmar a grandeza da empresa. Três semanas mais tarde, 
porém, a reputação intocável do Google foi prejudicada por sua disposição de colaborar com as 
exigências de censura do governo chinês, a cotação das suas ações desmoronou, e a festa de 
Davos corre o risco de parecer o último viva glorioso do Grande Gatsby. 
 
O preço do papel do Google atingiu sua cotação máxima duas semanas antes de Davos, a US$ 
475, em 11 de janeiro. Depois de cair durante o resto do mês, o preço despencou em 1º de 
fevereiro, depois do anúncio de resultados que decepcionaram analistas do mercado financeiro, e 
depois desabou mais uma vez na semana passada - sem nenhum motivo óbvio - para US$ 343, 
em 14 de fevereiro. Houve uma recuperação desde então - o papel fechou em US$ 366 ontem -, 
mas do pico de janeiro até o vale da semana passada, cerca de US$ 38 bilhões foram eliminados 
do valor de mercado da companhia, que ontem estava perto de US$ 108 bilhões. Os investidores 
se desiludiram com o Google. Há um bom motivo para isso? 
 
À primeira vista, o fato de os resultados do Google terem decepcionado analistas não é um 
argumento para pânico, especialmente considerando-se que - por todos os motivos certos - a 
empresa se recusa a informar aos analistas uma "previsão" prévia sobre seu provável 
desempenho. (A maioria das empresas tem prazer em brincar o jogo dos lucros de Wall Street, 
pelo qual as suas previsões garantem que seus resultados geralmente fiquem ligeiramente 
melhores do que os analistas prevêem). Na verdade, os resultados mais recentes do Google foram 
robustos - lucros de US$ 814 milhões no quarto trimestre de 2005, receita em alta de 23% na 
comparação entre trimestres - e certamente não forneceu base para os investidores eliminarem 
um quarto do valor da empresa. Além disso, as ações das demais vedetes de internet - eBay, 
Yahoo e Amazon - também despencaram neste ano, indicando que o fato pode ter mais relação 
com uma queda na exuberância do investidor em relação à internet que no desempenho básico e 
nas perspectivas das empresas. 
 
Um debate sério sobre como estimar ações do setor de internet e, acima de tudo, as do Google, já 
está mais do que na hora. Desde os meses que se seguiram à abertura de capital do Google, em 
agosto de 2004, quando parecia que as ações estavam acima do preço, a US$ 85, elas subiram 
implacavelmente, sem que alguém pudesse oferecer um motivo convincente para tanto. Um 
artigo publicado na edição do começo de fevereiro do jornal "Barron´s" sugeriu que - com base 
em premissas plausíveis - o preço certo para as ações do Google seria de não mais do que US$ 
188. Alguns otimistas, porém, acreditam que ainda resta muito potencial de alta: Mark Stahlman, 
do Caris & Co., uma corretora de valores, estabelece US$ 2 mil como uma meta de longo prazo, 
na premissa de que o Google deverá obter 1% de participação no setor de serviços digitais global. 
 
Depois de sobreviver à bolha da internet de 2000 - quase isolada entre os analistas de Wall Street 
-, Mary Meeker, do Morgan Stanley, está ansiosa em parecer prudente no seu otimismo. A 
exemplo da maioria dos seus pares, porém, ela acredita que as ações valem mais de US$ 400. 
Descontando-se o fluxo de caixa esperado para os próximos 10 anos, ela calcula um preço 
razoável de US$ 413. Usando outras técnicas de avaliação, ela chega US$ 597. Todas essas 
avaliações, porém, baseiam-se na expectativa de o Google cumprir o desempenho futuro agora 
esperado - que, como ficou claro a partir da elevada relação entre o preço da ação e o lucro, de 
68 (ante uma média de 18 para o índice S&P 500), significa crescimento espetacular. Se atingirá 
esse nível de crescimento, ou se chegará próximo, é objeto de especulação geral, especialmente 
considerando-se a velocidade de evolução do seu mercado - um fator de risco que certamente 
pede uma taxa de desconto muito maior a ser aplicada sobre o fluxo de caixa futuro na 
comparação com os 11,5% do modelo de Meeker. 



 
Por outro lado, como destacado por Meeker, até agora o Google superou regularmente as suas 
projeções, tanto em faturamento como em margens de lucros. Um motivo para esse feito foi que 
o ataque frontal maciço que alguns analistas esperavam da Microsoft ainda não ocorreu. Meeker 
havia previsto um produto de busca concorrente da Microsoft até o Natal de 2004, apoiado por 
uma campanha publicitária de US$ 100 milhões. A passagem do tempo permitiu ao Google 
aprofundar as suas relações com os clientes, capacitando-o mais para rechaçar os seus 
concorrentes. Sinistramente, porém, o preço da ação da Microsoft subiu gradualmente à medida 
que o preço do papel do Google desmoronava. Será que o Google servirá um vinhozinho barato 
em Davos no próximo ano? 
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