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Os fundadores do site Dogster —
John Vars, Ted Rheingold e Steven

Readingn — obtêm receita
milionária para uma idéia simples

Gera
H

á dois anos, Ted W.N. Rheingold
resistia à crise no setor de tec-
nologia desenvolvendo em ca-
sa programas de internet. Ele e

sua esposa desejavam ter um cachorro,
mas diante da negativa do proprietário
do apartamento, os Rheingolds tiveram
de se contentar com as fotos exibidas
em sites de recuperação de cachorros
perdidos. Essa foi sua inspiração para
criar os sites Dogster e Catster para os
aficionados por animais de estimação
partilharem fotos e estórias. Como o
Friendster, é um site de rede comunitá-
ria — mas com pêlos — e 211 mil
membros animais.

Antes de fazer gozação (O que virá
a seguir? Hamsterster?), saiba disto: a
companhia de Rheingold dá lucro,
cresce rápido e está prestes a alcançar
US$ l milhão em vendas este ano.
Rheingold gasta US$ 2 mil por mês
com o aluguel de servidores em Virgí-
nia e US$ l mil por mês no aluguel de
salas situadas em um galpão de São
Francisco que outrora abrigou uma fá-
brica de sabão. Até agora os fãs do
Dogster se encarregam das vendas em

Ninguém está tentando vender comida para animais
de estimação on-line, ainda. Mas uma minibolha
está se formando na corrente de receita de
publicidade do Google l Por Victoria Murphy Barret l
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nome do site enviando convites para
os amigos donos de cachorros.

"Eu queria ter dinheiro extra para
cobrir o aluguel do meu apartamento.
Esse foi o plano de negócios", diz
Rheingold.

Ele conseguiu um pouco mais do que
isso quando adotou a estratégia que ago-
ra absorve o Vale do Silício: criar um si-
te usando hardware barato e software de
fonte aberta e fazer os usuários desem-
penharem todo o trabalho. A nova va-
riedade de internet renova o que já exis-
te — fotos, notícias, música, buscas,

blogs — e gera lucro sugando pelas
ventosas, como faz o peixe rêmora, nas
costas do programa AdSense, da Goo-
gle, que distribui anúncios para sites dis-
postos a dividir a receita obtida cada vez
que alguém clica um link pago. O Ad-
Sense está gerando agora lucro de US$
2,7 bilhões por ano, e aproximadamen-
te 80% dessa quantia é distribuída aos si-
tes associados.

Rheingold conta agora com tráfego
suficiente para atrair seus próprios
anunciantes, incluindo Walt Disney Co.
e Dad's, uma fabricante de produtos ca-



ros para animais de estimação. Só uma
pequena parte da receita provém agora
dos anúncios do Google.

O Vale do Silício está repleto nova-
mente de companhias como a Kaboo-
dle, a Kosmix, a Become.com, a Wink, a
Digg e a Brownster. Essas novas compa-
nhias de nomes ridículos são alimenta-
das pelo Google, com freqüência compe-
tem com o Google e, dada a semelhança
de seus planos de negócios com dúzias
de outras que marcam sua estréia no Va-
le do Silício, esperam ganhar dinheiro
rápido vendendo a si mesmas para a
Google (ou para Yahoo, IAC ou News
Corp.)."A Google criou um mercado on-
de sites novos como o nosso podem dar
seus primeiros passos", diz Michael Tan-
ne, fundador do serviço de busca Wink.
Sem ter de pagar vendedores, ele usa os
recursos para aprimorar a tecnologia de
busca. " O slogan da bolha era crescer
rápido. A regra hoje é quanto mais bara-
to melhor", diz David Cowan, da Besse-
mer Ventures."O que satisfaz meu talão
de cheques é o sucesso de companhias
novas com pouco gasto de capital e on-
de os próprios usuários contribuem pa-
ra a qualidade do diretório de negócios,
do software e do marketing".

A Browster, uma desenvolvedora de
tecnologia de navegação criada há dois
anos, levantou investimentos de risco
de US$ 5,8 milhões em novembro. O
fundador da Browster, Scott Milner,
deve isso à Google: "Nós mostramos
nosso valor aos nossos investidores de
risco. Eles estimaram nosso potencial
de crescimento e lucros só pela nossa
atividade com a Google".

A Digg não cria ela mesma con-
teúdo, em vez disso, a conexão com
notícias e blogs é o que importa pa-
ra seus membros. A companhia ob-
tém a maior parte da receita de
anúncios no Google e começou a ter
lucro no ano passado, levantando
US$ 2,8 milhões da Greylock Part-
ners e de outras, bem menos do que
lhe foi proposto.

Tudo está ocorrendo muito mais rá-
pido do que no ano passado, diz Michael
Yang, que vendeu a MySimon.com para
a CNET por US$ 700 milhões em 2000.
Levou meses para a MySimon gerar re-
ceita, mas seu novo site de buscas de
compras, Become.com, buscou os anún-
cios do Google para obter vendas ins-
tantâneas. Yang levantou US$ 18,7 mi-
lhões em investimento de risco."Não fal-
ta capital e inovação. Mas muitas compa-
nhias são componentes de tecnologia,
não são companhias verdadeiras".

Nos últimos dois anos, David Sze,
sócio da investidora de
risco Greylock, viu o
número de anúncios de
companhias voltadas
para o consumidor
crescer cinco vezes."Se-
rá que tantas compa-
nhias estão sendo cria-
das porque hoje está
mais fácil e ba-
rato do que
nunca?" Sim.
Muitas delas
têm nomes to-
los? Sim. Mas
esses empresá-
rios só estão
respondendo
ao mercado",
diz Sze.

Os empre-
sários dessa
nova geração não são tão tolos que
pensam que suas companhias são a
próxima Google. O fundador da Digg,
Jay Adelson, sabe que operações fru-
gais e anúncios do Google só podem
levá-lo até esse ponto. "Se uma compa-
nhia obtiver número suficiente de
clientes, terá de investir em culturas de
servidores e especialização. Muitas des-
sas companhias vão simplesmente se
perder na confusão", disse Adelson.

O melhor que os rêmoras podem es-
perar é ganhar dinheiro rápido venden-
do-se para uma das gigantes da inter-

net. No ano passado, a Yahoo comprou
o site de partilha de fotos Flickr por uma
soma estimada de US$ 35 milhões e a
pioneira de arquivos-sentinela Del.-
icio.us por estimados US$ 20 milhões. A
News Corp. comprou a estrela das redes
comunitárias MySpace por US$ 580 mi-
lhões e há rumores de que irá comprar
um site de notícias chamado NewRoo
que ainda não foi lançado.

A Kaboodle, um repositório para pes-
quisa on-line, rejeitou dois cheques de
US$ 350 mil de investidoras de risco. Al-
guns investidores de risco disseram ao

seu fundador, Manish
Chandra, que ele preci-
sa levantar US$ 9 mi-
lhões."Quando se capta
esse volume de capital,
repentinamente surge a
necessidade de elevar o
quadro para 40 pessoas.
Mas isso pode não ser
inteligente. Ainda não se

sabe qual rumo o
negócio deve
tomar", ele diz.

Rheingold,
da Dogster,
reuniu-se com
a Benchmark,a
r e s p e i t á v e l
companhia de
investimento
por trás da
Ebay e da Juni-

per Networks,
mas nenhuma proposta lhe foi feita, e
Rheingold não vai insistir. "O financia-
mento de risco pareceu arriscado para
nós. Acreditamos ter um bom plano de
negócios. Não sabemos até onde pode
crescer. E no momento a companhia es-
tá indo muito bem", disse Rheingold.

Se a última bolha ensinou alguma
coisa para o Vale do Silício, pode ser a sa-
bedoria de pegar o dinheiro e correr —
mesmo se for só um milhão ou mais. Es-
perar que ele se multiplique na compa-
nhia é muito século 20. 
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