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Quando um analista de negócios faz a entrevista com seu cliente/usuário, no sentido de recolher 
dados necessários à montagem do sistema que este cliente/usuário pretende utilizar em sua 
empresa, a primeira coisa a ser feita é dissecar os parâmetros da Regra do Negócio. É a Regra do 
negócio que diz ao sistema como é que ele vai operar e é ela que impõe a chamada restrição de 
integridade, obstáculo relacional criado para impedir que dados sejam corrompidos e que o 
sistema se torne uma confusão inconsistente e redundante.  
 
Quem lê a matéria da “ISTOÈ Dinheiro”, descrevendo a agonia do “Universo On Line”, fica com a 
certeza de que os idealizadores da coisa quebraram a regra do negócio, corrompendo o sistema 
proposto desde o início da sua modelagem conceitual. A primeira prova desta quebra está na foto 
do prédio-sede da empresa. Ela é a parte visual desta constatação. Um dos componentes da 
cultura econômica da dita elite empresarial Yuppie – o “gastar por conta” – foi levado ao final do 
delírio. Tamanha apoteose foi dinheiro jogado fora. Para que tanto espaço físico? Para que um 
Heliporto? Para que tanto gasto desnecessário quando, nestes tempos virtuais, não é o espaço 
que interessa e sim a lógica do fluxo dos dados. É possível que a paranóia inconsciente de 
engarrafamentos de mais de 100Km em vias de acesso da paulicéia desvairada tenham 
desvairado a patuléia acionista do UOL, pois os pacotes que transitam pela rede não necessitam 
de helicóptero para chegarem mais rápido ao destino. Ou seráuma simples mania de executivo 
pretendente ao primeiro mundo? 
 
Outro gasto desnecessário foi a infra-estrutura em TI necessária para disponibilizar servidores, 
cumprindo a determinação da direção do UOL em abrigar todos os sites independentes que 
compunham as atrações do portal. A determinação era fundamentada no conceito errôneo de que 
o valor da publicidade teria seu preço baseado no número de visitas recebidas( pageviews). 
Assumir um risco deste porte sem receita operacional condizente e com a total liberdade de 
escolha do usuário e suposto assinante torna as coisas mais difíceis, ainda mais quando a palavra 
de ordem é distribuir processamento, mantendo na central apenas os databases interessantes( 
assinantes, servidor de e- mail, suporte e administração de rede). Os “crimes” de marketing 
cometidos e os custos advindos para adquirir o índice de visitas necessário a se transformar na 
nova coqueluche da mídia não compensaram. 
 
Da mesma forma que seu acionista principal, que contabilizava como assinaturas efetivas as 
propostas que enviava e que terminou numa grande contenda com o IVC - Instituto Verificador de 
Circulação, o UOL tomou atitudes inusitadas em relação aos usuários e ao mercado.  
 
Quem não se lembra do CD de instalação que bloqueava os discadores dos concorrentes e 
sobrescrevia as conexões já residentes na máquina do possível novo usuário? O fato, ocorrido em 
1996, foi também repetido pela AOLA quando de seu lançamento no país(nota: a AOLA não opera 
mais no Brasil. O encerramento ocorreu no ano passado). O último “desentendimento” 
protagonizado pelo Portal foi a quebra de contrato com pequenos provedores locais espalhados 
pelo país, ao forçar os assinantes a instalarem um novo discador, direcionado para um número 
telefônico nacional e desprezando seus antigos prestadores de serviços. Mostrando que Internet 
também se faz é no braço, todos os lesados entraram na justiça contra o UOL, pedindo 
ressarcimento em vista de lucros cessantes. A decisão Judicial poderá resultar em uma nova 
sangria financeira. 
 
Outra balançada ocorreu quando o mercado passou a entender que o valor publicitário de um 
provedor não estava no índice de pageviews e sim em suas databases. O UOL inflacionou o 
cenário e pagou demais pela compra de produtos que poderiam ser oferecidos, tendo como alvo 
da aquisição os cadastros de assinantes dos mesmos, que nem disputados estavam sendo àquele 
momento. Foi assim com o “Zip.Net”, comprado ao empresário Marcos Moraes e que, segundo 



entendidos e auditorias, responde por mais de 60% do total do passivo do UOL, estimado- neste 
último mês de janeiro – em R$ 603 Milhões.  
 
No ano passado, a empresa parou de divulgar seus balanços, fechando seu capital. A direção- 
geral assinala que isto foi uma “decisão dos acionistas(sic)”. Outro rombo no caixa foi a saída 
litigiosa da Editora Abril da sociedade. O UOL , que já valeu US$ 2 bilhões (quantia oferecida pelo 
Terra), hoje não vale mais que US$ 100 milhões.  
 
É impossível acreditar que alguém tenha cometido os desmandos, re latados pela matéria da 
“ISTOÉ Dinheiro”, de uma forma tão essencial, desprezando completamente os riscos de posturas 
inusitadas, atitudes extravagantes e anti- éticas, com os respectivos procedimentos sendo 
executados num dia, denunciados amplamente pelos atingidos, desmentidos pela assessoria de 
comunicações do Portal no dia seguinte e, admitidos um pouco mais tarde. Inacreditável até para 
os mais audaciosos.  
 
Este novo modo gerencial implementado e apoiado pelo principal controlador acionário, teria que 
ser refeito ou revisto caso novos participantes desembarcassem na roda das participações. E isto 
o Grupo Folhas (leia-se Luiz Frias) não admitia. E foi esta a atitude que conseguiu espantar os 
possíveis compradores, que hoje também atravessam dificuldades. 
 
Apesar das previsões em contrário, tudo indica que o futuro do serviço de provimento no Brasil 
aponta na direção dos provedores gratuitos ligados a uma operadora de telecomunicações ou 
como gentileza oferecida por instituições financeiras aos seus correntistas( vide BB e BRADESCO). 
A tentativa feita pelo UOL no segmento( alguém se lembra do BOL?) durou seis meses. Apesar 
deste fracasso, tanto o iG quanto o BrFree estão à toda oferecendo seus serviços, da mesma 
forma que o Ubbi, sendo que este último agrega o Google – maior buscador da Internet - e que 
transformou o Miner em outra derrota do UOL.  
 
A Bolha Assassina 
 
A detonada nos alicerces do UOL aconteceu no episódio da IPO frustrada. A IPO – Initial Public 
Offering – é como se denomina a abertura de capital de empresas em bolsas norte-americanas – 
das ações do Provedor na NasDaq (mercado de alta tecnologia) estava prevista para março de 
2000. A bolha das Ponto.Com estourou no fevereiro anterior. Apesar do demonstrativo que 
apontava um futuro de dificuldades, os gastos na profissionalização da empresa continuaram num 
crescendo que prenunciava o desastre. Em um certo momento do delírio, o UOL dispunha de um 
executivo gerente para cada especialidade oferecida pelo portal além de 11 diretores de 
tecnologia. 
 
O arrojo exibido nas decisões e no marketing que elas possam desenvolver – uma característica 
sempre exibida pela “Folha de S.Paulo”, não vem sendo suficiente para suprir a manutenção de 
sua aposta na tecnologia do futuro. Tanto assim que a “Folha On-Line” é um apêndice 
completamente independente deste crepúsculo que a TI nacional assiste. 
 
O Paradigma e o Paradoxo 
 
Se o paradigma de uma empresa de comunicação é fornecer conteúdo para ser assistido por um 
espectador/ receptor e que, quanto mais bem feito, mais retorno, não parece ser esta a missão 
organizacional de uma série de ditas empresas de comunicação que atuaram, viveram e 
morreram no país durante os últimos 50 anos. Algumas continuam a atuar, protagonizando a 
mesma agonia do Samba carioca tradicional, colega de quebra da regra do negócio. Outras 
tentam recuperar um bem irrecuperável: credibilidade( ver os “ causos” GZM e JB). 
 
 



“Afinal”, “Senhor”, “Diário do Comércio e Industria”, “Diário Carioca”, “Aconteceu”, “Correio da 
Manhã” são nomes de um passado residente hoje apenas nas aulas de Jornalismo Comparado 
dadas em faculdade. Nada resiste à exclusão e negativa ao direito de consumir imposta pela elite 
econômica à maioria da população. Como projetar crescimento num negócio que depende de 
leitores numa economia que, injustamente, estimula apenas a concentração de capital jogando 
para o alto o investimento produtivo e social? Esta é a verdadeira quebra da regra do negócio. 
 
Na mídia, a quebra da regra do negócio acontece desde o lançamento do “Correio Brasiliense”. 
Hypólito José da Costa recebia uma subvenção anual de 1000 libras para não ser inconveniente. A 
partir daí, Empresários, Jornalistas, radiodifusores e outros profissionais de mídia colaboraram e 
continuam a colaborar na quebra da regra do negócio econômico Brasileiro, elogiando e bem 
noticiando todas as reviravoltas que a economia sempre dá. Falta credibilidade a nossa economia. 
E, como já se falou acima, esta “commodity” é irrecuperável. 
 
E, num efeito cascata previsível, falta credibilidade a todos aqueles que a defendem ou então se 
omitem quanto a realidade. Fechando o círculo vicioso, quem é que, trabalhando num meio assim, 
vai investir dinheiro numa campanha se não é possível nem acreditar na credibilidade das 
pesquisas? Repetindo: falta de algo crível que seja usado como referência. Esta é verdadeira 
quebra da regra do negócio.  
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