
A nova economia volta a atacar
Geração de empresas nascida após o estouro da bolha realiza todos os sonhos das pioneiras da internet:
com a oferta de serviços eficientes, essas companhias atingem amplo público global e ganham muito dinheiro
JOÃO PAULO NUCCI

A sensação é de déjà vu.
Jovens empreendedores, donos
de fortunas construídas na web,
novamente circulam com desen-
voltura. A diferença em relação à
geração que voltou a usar gravata
após o estouro da bolha da inter-
net, no princípio do ano 2000, é
que agora esses rapazes têm em
mãos tudo o que as pioneiras da
rede não conseguiram: bons ser-
viços, muitos clientes e modelos
economicamente viáveis.

Na semana passada, São
Paulo recebeu representantes de
duas das principais companhias
dessa leva: Larry Page e Sergey
Brin, fundadores do Google,
reuniram a imprensa na segun-
da-feira, 30, para falar de tudo
um pouco — embora não tenham
dito o essencial: o que, de fato,
eles vieram fazer no Brasil (ver
texto abaixo}. No dia seguinte
foi a vez de o inglês Geoffrey
Prentice, co-fundador do Skype,
dar o ar da graça. Ele veio anun-
ciar o lançamento do serviço
Skypeln, feito em conjunto com
a nacional Transit Telecom — o
que, na prática, transforma sua
empresa em uma operadora de
telefonia fixa, embora os parcei-
ros na empreitada neguem essa
pretensão (ver texto ao lado}.

Google e Skype têm histórias
bastante semelhantes. O buscador
nasceu em 1998, ainda na era do
desvario com os negócios virtuais,
mas só foi aparecer para o mundo
a partir de 2001, quando a nova
economia já tinha virado história.
Como uma ferramenta de pesqui-
sa extremamente eficiente, ele
rapidamente desbancou os con-
correntes, criados há mais tempo,

Sergey Brin, Larry Page e as camisas amarelinhas: o usuário só aceita o anúncio se tiver valor para ele

e começou a ampliar o leque de
opções oferecidas. Hoje, é difícil
imaginar uma área em que ainda
não tenha se estabelecido.

Além da eficiência, o Google
conseguiu dar o salto que suas
predecessoras não conseguiram:
ganhar dinheiro. A chave, no
caso, são os links patrocinados.
Page e Brin ficaram bilionários
em agosto de 2004, momento
em que a companhia lançou suas
ações na bolsa a US$ 100 cada.
Foi um sucesso tremendo. Na
quinta-feira, 2, os papéis valiam
US$ 403, isso após uma queda
acentuada no dia anterior.

O motivo da momentânea
baixa no preço é de fazer qual-

quer pessoa que não seja um
tubarão do mercado financeiro
levantar as sobrancelhas: o lu-
cro líquido do Google expandiu
"apenas" 82% no último tri-
mestre de 2005, indo para US$
372,2 milhões. As receitas com
publicidade evoluíram 86% no
mesmo período, para US$ 1,92
bilhão. O problema é que, pela
primeira vez, a empresa cresceu
menos do que o esperado pelos
analistas. O desvario, como se vê,
também voltou.

O Skype nasceu do outro lado
do Atlântico, em Londres. Em
2001, os mesmos sujeitos que
fundaram o Kazaa, um programa
de compartilhamento de buscas,

começaram a desenvolver um
software que tinha a pretensão
de tornar simples a utilização

de uma tecnologia que já existia
— a voz sobre IP, ou o tráfego
de conversas telefônicas pela
rede. O software apareceu há
dois anos e meio, já foi baixado
quase 250 milhões de vezes e
implantou o pânico nas operado-
ras tradicionais, especialmente
as que se dedicam ao serviço de
chamadas de longa distância.

Prentice, que foi convocado
pelos fundadores logo nos pri-
meiros dias da aventura, ficou
rico em setembro de 2005, quan-
do a eBay, uma remanescente da
primeira geração de empresas da
internet, comprou o negócio por
US$ 2,6 bilhões — à vista. "No
começo, ninguém queria colo-
car dinheiro. Nós dizíamos: ou
somos muito espertos ou somos
muito burros, e continuamos
tentando", diz o executivo. O re-
sultado da insistência foi a maior
revolução da telefonia desde que
o imperador Pedro II atendeu ao
chamado do inventor Graham
Bell na Exposição Universal da
Filadélfia, em 1876.

Além dos bons serviços que
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prestam, a nova geração de em-
preendedores se beneficiou da
expansão da base de usuários
da rede no mundo — muitos dos
quais com banda larga, algo pouco
disseminado na época pré-bolha
— e da prática de uso, adquirida
com o tempo. Além do aumento
do número de internautas, os me-
dos vão sendo superados, como
o de efetuar compras por meio
da web. O fenômeno, é claro, é
reproduzido no Brasil, apesar de
registrar uma velocidade menor
em relação às nações desenvol-
vidas. No País, segundo revelou
na quarta-feira, ly, a consulto-
ria e-Bit, pela primeira vez na
história o comércio eletrônico
local superou US$ l bilhão. Ao
todo, há em terras nacionais
4,7 milhões de consumidores
virtuais. "O setor encontrou aqui
certa dificuldade para se firmar
e conquistar adeptos, porém
o processo de conhecimento e
credibilidade está ficando cada
vez mais fácil à medida que se
propagam as boas experiências",
diz o relatório da empresa.

Ainda na semana passada,
a nova geração recebeu um
importante reconhecimento.
Uma alta executiva do Yahoo,
cintilante estrela do mundo vir-
tual no período pré-estouro da
bolha, admitiu a derrota. "Não
achamos razoável presumir que
vamos ganhar muito terreno do

Google no serviço de buscas.
Ficaríamos bastante contentes
em manter nossa participação
de mercado", disse a diretora
de finanças, Susan Decker, à
agência Bloomberg — um tipo
de discurso conformista que, no
auge da nova economia, cabe às
empresas tradicionais. Os tem-
pos mudaram.

Leia os principais trechos
da entrevista de Larry Page e
Sergey Brin na internet: www.
meioemensagem.com.br/edi-
caoii94/google.

COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL EM 2005

Ações do UOL sofrem queda abrupta
Pela primeira vez, desde que

lançou papéis na Bolsa de Valores
de São Paulo, em 16 de dezem-
bro, o Universo Online (UOL)
sentiu o peso da mão invisível
do mercado. Na segunda-feira,
30 de janeiro, as ações do portal
perderam 24% do valor. O mergu-
lho aconteceu após a divulgação
de um relatório de pesquisa pela
corretora Merrill Lynch que colo-
ca em dúvida sua capacidade de
continuar crescendo.

Logo no primeiro dia de nego-
ciação, as ações do UOL tiveram
valorização de quase 17%. Lança-
das a R$ 18, terminaram o pregão
valendo mais de R$ 21. Desde
então, o preço foi caindo até che-
gar ao ponto mínimo de R$ 13, no

dia citado. Na seqüência, ocorreu
uma pequena recuperação: na
quinta-feira, 2 de fevereiro, os
papéis valiam R$ 16.

Segundo a Merrill Lynch, curio-
samente a mesma instituição que
fez o processo de lançamento de
ações do portal, o UOL está muito
bem posicionado para aproveitar
o crescimento da publicidade na
internet, mas tem poucas chances
de manter rentável, a longo prazo,
o serviço de provimento de aces-
so. No ano passado, a empresa
faturou R$ 456,9 milhões com
assinaturas, 16% a mais do que
em 2004. O número de usuários
pagantes chegou a 1,45 milhão. A
publicidade rendeu à companhia
US$ 98 milhões em 2005, uma

expansão de 14% em relação ao
ano anterior.

Outros dois bancos, o Pac-
tuai e o UBS, também lançaram
relatórios sobre as ações do
portal. As assessorias das duas
instituições informaram que
não vão distribuir os respectivos
trabalhos para a imprensa.

O Pactuai teria feito uma
avaliação positiva do UOL, mas o
UBS teria seguido a linha adotada
pela Merrill Lynch, de rebaixa-
mento das expectativas com o
negócio. Na sexta-feira, 3, o UOL
ingressou com uma reclamação
formal na Comissão de Valores
Mobiliários contra o UBS, alegan-
do que o relatório do banco foi
divulgado com erros. (JPN)

Skype vira operadora de telefonia no Brasil
No final do ano passado, o

Skype abriu um escritório no
Brasil. "Nós nos estabelecemos
no País porque o uso do servi-
ço aqui foi muito grande", diz
Geoffrey Prentice, diretor para
novos mercados da empresa que
presta serviços de telefonia pela
web para 75 milhões de usuários
no mundo (os números do Brasil
não foram divulgados).

O inglês Prentice esteve em
São Paulo no dia 31 de janeiro
para lançar o Skypeln, que
completa a ferramenta para
internautas brasileiros. Agora,
além de poder fazer ligações
para qualquer lugar do plane-
ta com a mesma tarifa de US$
0,02 o minuto, os usuários do
serviço — que custa R$ 30 por
trimestre — poderão contar
com um número de telefone
comum para receber chamadas
no computador em diversas ca-
pitais nacionais. Em São Paulo,
o prefixo dos números Skype
será 11-3711. Prentice: tudo que a empresa conquistou foi através do boca-a-boca

Como não tem autorização
para atuar no País, a empresa
precisou conseguir uma parceira:
a Transit Telecom, que tem status
de operadora e está presente
discretamente nas regiões Sul e
Sudeste. "Nossa intenção não é
concorrer com as companhias de
telefonia fixa tradicionais", disse
a vice-presidente da Transit, Lú-
cia Makhlouf. O tom conciliador
também foi adotado por Prentice
(que tem 31 anos e participou
da primeira equipe convocada
pelos criadores do Skype), pelo
sueco Niklas Zennstrõm e o di-
namarquês Janus Friis. "Somos
uma empresa de software, não de
telefonia", diz o executivo.

Tanta cautela visa não abrir
guerra pública com as operadoras
tradicionais, as principais atingi-
das pelo furacão Skype — que
tem só dois anos e meio de vida.
"A culpa não é do Skype. Uma
série de fatores, como o aumento
do uso da banda larga, atraiu um
grande número de pessoas."

Hoje Prentice desfila pelo
mundo com fama de fenôme-
no, mas nevela que o início foi
bem duro. Zennstrom e Friis o
procuraram em 2001 com um
laptop na mão e um pensa-
mento na cabeça: aproveitar a
então nascente tecnologia de
compartilhamento de arquivos
(o P2P) para fazer o sinal de
voz trafegar com segurança
pela internet. "Todos diziam
que a idéia era ótima, mas que
éramos loucos." Em setembro
do ano passado, o site norte-
americano de leilões eBay
sacou US$ 2,6 bilhões em di-
nheiro para assumir a empresa.
O escritório do Skype fica em
Londres, embora a companhia
seja registrada em Luxemburgo
e tenha grande parte de suas
operações baseadas em Taliin,
na Estônia. A empresa nunca fez
publicidade no Brasil, e pretende
continuar sem fazer. "Tudo o que
conquistamos foi através do boca-
a-boca", diz Prentice. (JPN)




