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Os excessos cometidos nos tempos de auge do setor tecnológico, no fim dos anos 90, criaram 
milionários com fortunas baseadas apenas em ações, escorados em algumas das mais 
improváveis ideias. Houve casos como a Pets.com, que levantou quase US$ 100 milhões. 
Tentava convencer as pessoas a comprar areia sanitária para gatos pela internet e colocou o 
fantoche que usava de mascote em um anúncio durante a exibição do Super Bowl, a final do 
futebol americano, de 1999. Também tivemos a Webvan, que gastou US$ 1 bilhão tentando 
cultivar um mercado para entrega de gêneros alimentícios. Ambas fecharam em 2000. 
 
Passados dez anos do dia em que o índice Nasdaq atingiu o recorde de 5.048,62 pontos, em 
10 de março de 2000, a indústria de tecnologia ainda está aprendendo a como fazer mais com 
muito menos. Com o Nasdaq apenas recentemente tendo batalhado para voltar a ficar acima 
dos 2.000 pontos e atingido ontem os 2.349 pontos, o Vale do Silício é, definitivamente, um 
local bem mais sóbrio do que era há dez anos. 
 
Foram-se os dias em que as empresas iniciantes gastavam milhões de dólares por um anúncio 
no Super Bowl e promoviam festas suntuosas para celebrar suas ofertas públicas iniciais de 
ações. 
 
Depois do tênue brilho de otimismo com a chegada da era da web 2.0 há alguns anos, a 
recessão engavetou qualquer possibilidade de retorno aos dias de glória. A escassez de capital, 
o clima de frugalidade e o congelamento do mercado de ofertas públicas iniciais de ações 
obrigaram os empreendedores a esticar o que conseguiram de financiamento e a aguardar 
mais tempo para abrir o capital. 
 
A bolha de tecnologia foi criada por investidores acreditando que qualquer coisa relacionada à 
internet viraria ouro. Quase qualquer empresa pontocom tinha condições de conseguir 
financiamento e abrir o capital. No que talvez tenha sido o sinal mais pungente dos excessos, a 
provedora de serviços de internet AOL comprou a Time Warner, em 2000, acordo considerado 
o pior na história. 
 
"Há dez anos, quanto mais ampla e ousada a ideia, mais dólares iam atrás dessa ideia", conta 
Geoff Yang, sócio-fundador da Redpoint Ventures, uma empresa de capital de risco que apoiou 
nomes como Ask.com e Netflix. "O que vimos foram montes de ideias que eram grandes e 
ousadas, mas que não haviam sido comprovadas." 
 
A maré ascendente levantou muitos navios e tornou milhares de empreendedores e 
investidores fabulosamente ricos. Quando a bolha enfim estourou na virada do milênio, no 
entanto, a maioria dessas empresas foi varrida do mapa. O Vale do Silício nunca se recuperou 
totalmente. Os aportes dos investidores de risco - a graxa que mantém o motor da inovação 
em movimento - encolheu de US$ 100 bilhões, no ano 2000, para US$ 18 bilhões, em 2009, 
segundo a Associação Nacional do Capital de Risco (NVCA, na sigla em inglês), dos Estados 
Unidos. É improvável que esse volume aumente de forma significativa nos próximos anos. 
 
E há menos gente alocando dinheiro. O número de firmas de capital de risco caiu de 
aproximadamente 1,2 mil para 900 no mesmo período. As que sobreviveram são incapazes de 
replicar os retornos estelares de outrora. Embora a inovação continue a passo acelerado e os 
empreendedores não consigam evitar o otimismo, suas chances de retornos astronômicos são 
escassas. 
 
"O setor é muito menor hoje por causa do que aconteceu há dez anos", diz Mark Heesen, 
presidente da NVCA. "Não há dúvida de que este segmento está contraindo-se e continuará a 
contrair-se." 
 
Perante o encolhimento do setor, os empreendedores na área de tecnologia de hoje tornaram-
se mais lutadores - precisam trabalhar com orçamentos exíguos, concorrer duramente em um 
mercado abarrotado e ser decididamente mais modestos em suas expectativas. 



 
É o caso de David Lieb, que há 18 meses era um estudante de administração, frustrado com a 
tarefa de colocar os dados de contato de cada um de seus colegas de classe no iPhone. 
Empreendedor em gestação, ele se perguntou se havia alguma forma de unir dois telefones e 
intercambiar as informações de contato. Nascia a Bump Technologies. 
 
Lieb, ex-engenheiro da Texas Instruments, gastou US$ 2 mil para desenvolver um aplicativo 
que permitia aos usuários trocar os detalhes dos contatos unindo dois iPhones. Quando ficou 
disponível na AppStore, da Apple, a Bump foi sucesso instantâneo. Lieb saiu da faculdade e 
mudou-se para o Vale do Silício. 
 
Conseguiu amealhar US$ 45 mil para manter sua empresa em funcionamento. Após vários 
milhões de cópias vendidas na App Store, a Bump conseguiu atrair US$ 3 milhões da Sequoia, 
uma das principais firmas de capital de risco. 
 
Há dez anos, a esta altura, Lieb já seria um milionário com uma fortuna em ações. Os 
investidores de hoje são bem mais seletivos do que na época da bolha das pontocom, quando 
a mais simples das empresas de tecnologia era candidata a investimentos maciços de capital. 
 
"Os investidores de capital de risco são muito mais agressivos e querem certificar-se de que 
não há dez outras empresas fazendo a mesma coisa", afirmou Heesen. "E hoje temos 
empreendedores muito melhores e mais realistas. Há expectativas mais adequadas nos dois 
lados do corredor." 
 
A história de uma empresa como a Bump, contudo, deixa claro que o sucesso ainda está ao 
alcance para engenheiros habilidosos com bons produtos. "Ainda há grandes empresas 
nascendo hoje em dia", diz o prolífico investidor Ron Conway, um dos primeiros a apoiar a 
Bump. "Mas precisa-se de bem pouco capital para uma empresa ganhar força com os 
consumidores." 
 
Com menos dinheiro fluindo, o fato de empresas como a Bump terem condições de operar com 
orçamentos pequenos é algo positivo. E, ao mesmo tempo, "o custo de desenvolver uma 
empresa diminuiu", diz Yang. "A guinada para baixo dos equipamentos de computação que 
viraram commodities, os programas de código aberto e a infraestrutura sob encomenda 
realmente derrubaram o custo para as empresas iniciantes." 
 
Embora os empreendedores possam estar precisando se esforçar mais, os investidores de risco 
ainda torcem para que eles se saiam bem. Foram as ofertas públicas iniciais de ações de 
empresas como Pets.com e Webvan que deram aos investidores de risco os retornos enormes 
de antigamente. Porém, as ofertas iniciais, que chegaram a 270, em 1999, e a 264, em 2000, 
agora são uma espécie em extinção. Em 2008, foram apenas seis. No ano passado, 12.  
 
Sair ao mercado para abrir o capital com êxito ainda parece um sonho distante, embora a rara 
empresa que o fizer será comprada por uma soma principesca. Facebook, Twitter e Yelp, que 
pareciam encaminhadas a abrir o capital em 2009, divulgaram que não preveem isso tão cedo.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


