
Na nova web, o conteúdo é usado de forma pessoal e única
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A era do cidadão

Rogério Godinho - Uma nova onda de negócios aguça o apetite de
investidores. É a Web 2.0, que promete chegar em breve ao Brasil

A INTERNET ESTA com tudo mais uma
vez. A boa maré tem nome: Web 2.0. Ela
tira proveito da enorme liquidez de capi-
tais no mercado global, em especial no
americano. Os investidores são atraídos
por estimativas de que hoje a internet es-
teja valendo US$ l trilhão, que são repe-
tidas pelos pregadores da web. Há quem
chame o modismo de Bolha 2.0.

Seja como for, novos negócios com
boas perspectivas estão sendo examina-
dos com muita atenção. E pequenas start-
ups novamente viram estrelas de grande
potencial. Ainda são nomes desconheci-
dos, comoTechnorati, Digg.Writely e 37
Signals. É claro que a Nasdaq ainda está
longe de alcançar o pico de 5.132,52
pontos do início do ano 2000. Está em
pouco mais da metade disso, mas cres-
cendo. As ações de líderes da internet —
Google, Yahoo e Microsoft — e de algumas
pequenas start-ups relacionadas à Web 2.0
têm recomendação de compra pela

maioria dos analistas de mercado e estão
sendo cortejadas por investidores.

E, afinal, do que se trata exatamente a
Web 2.0? Não é uma resposta fácil. Cada
um dá a definição que mais lhe agrada ou
convém. A primeira tentativa séria de or-
ganizar conceitos foi do conhecido editor
de livros Tim O'Reilly, ao publicar um ex-
tenso artigo sobre o assunto em setembro.

O'Reüly começou por apontar as em-
presas da "velha" internet - sim, isso já
existe - e nomear as que podem ser con-
sideradas novas. De um lado, colocou em-
presas como a agência de publicidade
DoubleClick e a tradicional Enciclopédia
Brítannica na versão on-line. Essas seriam
ultrapassadas. Em contraponto, o modelo
de publicidade Adsense, do Google, e a
Wikipedia estariam de acordo com os no-
vos mandamentos. As regras que colocam
uma empresa neste ou naquele grupo
ainda parecem estranhas aos leigos.

O primeiro elemento é tecnológico,

embora não haja nada tão novo. E algo
que pode ser resumido numa sopa de le-
trinhas: RSS, DOM, XML e Ajax, entre ou-
tras. Pequenos incrementos como esses
foram combinados com engenho e al-
guns conceitos específicos. "Empresas e
serviços mais abertos e que encorajam a
formação de comunidades trocam infor-
mações de várias formas sem que o con-
teúdo seja propriedade de alguém", de-
fine Derek Gordon, diretor de marketing
da Technorati, espécie de cooperativa de
blogs americanos.

E a Microsoft?
O Google é o modelo básico e mais co-
nhecido dessa história. No site de busca,
o link que aparece primeiro é o mais aces-
sado. Portanto, os próprios usuários defi-
nem o que é importante. Na Web 2.0,
que radicalizou esses conceitos, cada indi-
víduo produz, consome, organiza e clas-
sifica o conteúdo de forma pessoal e
única. Os pregadores da nova onda falam
com paixão sobre a descentralização de
autoridade e a liberdade para comparti-
lhar e reutilizar. É a "Era do Cidadão".

Para alguns, tudo acaba parecendo
discurso de marketing. O fato é que deze-
nas de milhões de dólares estão sendo
gastos em histórias como essas. Informa-
ções de mercado dão conta de que o Ya-
hoo teria pago pelo menos US$ 30 mi-
lhões pelo site Del.icio.us. A proposta é
até interessante. A ferramenta permite or-
ganizar os endereços favoritos do usuário
e compartilhar essa preferência com ou-
tros internautas. De novo, o compartilha-
mento de informações em primeiro lu-
gar. O que torna a história do Del.icio.us
curiosa é que os investidores, entre eles
Tim O'Reilly, admitiram publicamente
que ainda não estavam certos sobre qual
seria o modelo de negócios. O Yahoo
chegou na hora certa.

O problema dessas pequenas empre-
sas é que as chamadas barreiras de en-
trada são muito pequenas para novos
competidores. As tecnologias estão dis-
poníveis e não são caras, nem proprietá-
rias. Ao contrário, ser aberto é quase um
requisito. Essa é uma característica que
também ajuda a diminuir os custos de
desenvolvimento. Outra é que os produ-
tos são propositadamente simples. "Nos-
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sos produtos fazem menos do que a con-
corrência", afirma enfaticamente o fun-
dador do 3 7 Signals, Jason Fried. Para ele,
aplicações cheias de recursos enchendo a
tela afastam clientes. O futuro estaria em

tar pouco. O Writely é um exemplo clás-
sico. O site permite editar documentos
na internet gratuitamente, substituindo
com vantagens outros redatores de texto
ao permitir que diversos usuários façam

O Google, de Larry Page e Sergey Brin, mais uma vez parece estar à frente

produtos simples conversando entre si.
É um discurso radicalmente contrá-

rio a tudo o que faz a maior fornecedora
de software do mundo, a Microsoft. São
produtos abarrotados de recursos e tec-
nologia ferrenhamente protegida por pa-
tentes. A gigante, entretanto, não assiste à
Web 2.0 inerte. A Microsoft prepara ver-
sões de seus produtos que também vão
ser inteiramente acessadas pela internet e
deve lançar outros tipicamente Web 2.0.
"Este ano veremos a maior safra de lan-
çamento da história da Microsoft, vamos
renovar todos os produtos", garante
Bruno Nowak, gerente da plataforma
.NET. O executivo analisa as boas novas
da empresa como o resultado de um in-
vestimento de cinco anos. Não se trata
de pouca coisa. O orçamento anual de
pesquisa e desenvolvimento da empresa
gira em torno de US$ 7 bilhões.

A reação é necessária. Tudo indica
que novos modelos de negócios devem
se consolidar nos próximos anos. Parte
disso é mérito das pequenas start-ups, que
têm uma visão de negócios melhor nessa
nova onda. Uma das regras básicas é gas-

atualizações ao mesmo tempo. "Nunca
gastei um centavo com publicidade",
afirma Sam Schillace, um dos fundado-
res do empreendimento. A divulgação,
como de praxe, é no boca-a-boca, graças
a clientes satisfeitos.

A expectativa é de que um desses
clientes impressione um investidor. Essa é
outra característica comum às start-ups da
Web 2.0. Schillace está em busca de um
sócio para poder crescer e oferecer servi-

Produtos simples
e investimento
baixo caracterizam
a tendência

ços mais complexos. E cobrar por eles.
Apenas isso. Não há hoje tantos donos
de start-ups sonhando em abrir o capital e
alcançar a riqueza da noite para o dia.
Quase todos estão à procura de um inves-
tidor, mas o objetivo não é abrir o capital.

Uns só querem fôlego para crescer orga-
nicamente. A maioria, entretanto, quer
mesmo é ser comprada por uma empresa
maior em uma segunda etapa.

Para quem investe, a estratégia tam-
bém tem vantagens, principalmente em
comparação à Bolha l .0. É bem mais ba-
rato sair vendendo uma empresa do que
levá-la até um IPO (sigla em inglês para
abertura de capital). E as histórias de su-
cesso se multiplicam, não só com o Ya-
hoo. Aol, eBay, Verisign, Microsoft, entre
muitas outras, andaram comprando em-
presas com o carimbo 2.0. Se considerar
apenas as mais famosas, o número chega
a dezenas de aquisições.

Muito dinheiro por nada?
Os céticos, de novo, acham que está se
pagando muito dinheiro por empresas
com poucos ativos. Afinal, o Del.icio.us ti-
nha apenas 350 mil usuários e o Flickr,
250 mil, para ficar em duas aquisições do
Yahoo. Evidentemente, a idéia é que são
esses poucos internautas que moldam a
opinião pública e definem o que vai ser
sucesso. Mesmo que estejam concentra-
dos muitas vezes apenas na Califórnia.

Enquanto isso, o Google parece es-
tar um passo à frente. As compras mais
recentes são todas relacionadas a em-
presas de tecnologia móvel: DodgeBall,
Android e Reqwireless. Há quem já
chame essa fase sem-fio de Web 2.5.
Para o Brasil, é mais uma chance de
atrair investidores interessados em ex-
plorar o mercado nacional, que ultra-
passou os 8 6 milhões de celulares.

Outros números também prome-
tem um mercado local fértil. "Propor-
cionalmente, somos os maiores usuá-
rios de messenger, blogs, fotologs e
redes sociais do mundo", lembra Ale-
xandre Magalhães, coordenador de
análise do Ibope/NetRatings, ao ava-
liar os internautas brasileiros. Ou seja, é
de esperar que a nova onda chegue rá-
pido por aqui. Por enquanto, o número
de usuários locais que conhecem e
usam com freqüência as novidades é
muito pequeno. A expectativa, como
sempre, é de que, quando o mercado
crescer por aqui, possamos desfrutar
das melhores práticas sem sofrer com
mais uma bolha. • •
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