
Bolha ou boom: as ações das empresas da web entram numa nova espiral 
ascendente 
 
As compras de jovens empresas da rede a preços astronômicos, as ações disparando nos 
mercados, os investidores de volta e os modelos econômicos convincentes: a internet está 
vivendo uma nova onda, porém mais sólida do que a bolha de 2000, dizem analistas.  
 
Estrela desta retomada, o Google, criado em 1998 mas lançado na Bolsa em 2004, viu o preço 
de sua ação ser multiplicado por seis e ultrapassar os 500 dólares na terça-feira. Sua 
capitalização em Bolsa, a 15ª da Bolsa americana, ultrapassa a de grupos como IBM, Chevron 
e Intel. 
 
Como em 2000, as vendas de empresas criadas por estudantes movimentam centenas de 
milhões de dólares em alguns meses, como o site de vídeos YouTube, comprado pela Google 
por 1,65 bilhão de dólares no mês passado. 
 
A nova onda começou de fato em 2005, ano da compra do grupo telefônico da internet Skype 
por 2,5 bilhões de dólares pelo eBay, o do site de trocas MySpace por 580 milhões de dólares 
pela News Corp, e da compra do site de trocas de fotos Flickr pelo Yahoo!. 
 
As empresas de capital de risco estão voltando, com mais de 25 bilhões de dólares de 
investimentos esperados este ano, ou seja seu mais alto nível desde 2001. O setor internet 
representa 20% deste total, segundo a National Venture Capital Association e o gabinete 
PriceWaterhouseCoopers. 
 
Um entusiasmo muito mais prudente, no entanto, que em 2000, onde os investimentos de 
risco chegaram a 100 bilhões de dólares. As introduções em Bolsa são bem menos numerosas, 
até raras, e o índice da Bolsa eletrônica Nasdaq, está a cerca de 2.450 pontos atualmente, 
longe de seu recorde de mais de 5.000 pontos, atingidos em 2000. 
 
"Eu não acredito que se trate de uma bolha, mas de um crescimento continuo e de longo 
prazo", declarou à AFP o presidente da National Venture Capital Association, Mark Heesen. 
 
"Os investidores estão muito interessados pela internet mas o cenário é radicalmente diferente 
do de 2000: primeiro os consumidores possuem computadores, há muito mais produtos e 
serviços direcionados ao consumidor final, as empresas internet são bem menos caras a 
financiar, com novos modelos econômicos rentáveis. Muitas empresas nem mesmo precisam 
de investidores", explicou. 
 
"Há muita excitação e boas empresas para financiar, muito mais profissionais: o campo está 
bem aberto, tanto que os investidores continuam racionais e não investem muito dinheiro", 
resumiu. 
 
A explosão da publicidade on-line, que deve passar dos 17 bilhões de dólares nos Estados 
unidos este ano e dobrar daqui a 2010, também tornou muitos grupos da internet viáveis, 
diferentemente de 2000. 
 
Os financiadores apostam em particular na "web 2.0", este sites que os internautas podem 
alimentar e personalizar. Segundo o gabinete Venture One, eles drenaram 455 milhões de 
dólares com sociedade de capital de risco nos nove primeiros meses de 2006, o dobro de 
2005. 
 
É assim que o fundo Sequoia, um dos mais ativos do setor, tirou a grande sorte investindo 11 
milhões de dólares no site YouTube, um dos sucessos do web 2.0, antes de ser vendido ao 
Google. 
 
Este setor é o que gera mais entusiasmo, mas também preocupação, resumiu o analista da 
JupiterResearch David Card. 
 



Uma desconfiança direcionada pelo peso pesado dos grupos de informática, Microsoft: seu 
criador Bill Gates declarou recentemente, segundo a imprensa, que previa "o retorno de um 
tipo de bolha da intenet" com "centenas de sites como o YouTube cujos modelos econômicos 
nunca sabemos quais são". 
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