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Enquanto investidores e analis-
tas americanos afirmam que os
Estados Unidos começam a vi-
ver uma nova bolha na internet,
no Brasil, empresários e espe-
cialistas do segmento acreditam
que ainda não é possível afirmar
o mesmo. “É fato que o número
de empresas ligadas à internet
vem crescendo no Brasil, mas
isso não significa que estamos
vivendo uma bolha”, diz Isa-
bella Botelho, coordenadora de
busca e seleção de empreende-
dores da Endeavor, organização
não-governamental que fo-
menta empresas privadas.

O crescimento do número
de usuários de internet no Bra-
sil e de empresas que atuam no
segmento incentivaram a En-
deavor a organizar uma sele-
ção especial para empreende-
dores da internet. “No segundo
semestre vamos selecionar dez
empreendedores. É a primeira
vez que fazemos uma seleção
para um setor específico”,
afirma Isabella.

Ex-funcionário do Facebook
e antigo morador do Vale do Si-
lício, Julio Vasconcellos, funda-
dor e atual presidente do site de
compras coletivas Peixe Urba-
no, afirma que o momento vivi-
do pelo Brasil é muito diferente
do cenário americano. “Esta-
mos anos atrás dos americanos,
agora é que as pessoas come-
çam aqui a ter acesso à banda
larga”, diz, acrescentando que
também se somam a esse cená-
rio positivo o bom momento
econômico vivido pelo país e o
consequente aumento do con-
sumo pela classe C.

A empresa de Vasconcellos,
que tinha uma expectativa de
fechar os nove primeiros meses
de atuação com 300 mil usuá-
rios cadastrados, superou todas
as expectativas, foram 5 mi-
lhões de usuários ao final do
mesmo período. Hoje já são 9
milhões nas 60 cidades onde o
Peixe Urbano atua com parcei-
ros de diferentes áreas de con-
sumo e serviços. Em menos de
dois anos de atuação, o site de
compras coletivas recebeu
aporte de três investidores, al-
guns internacionais. “Os inves-
timentos permitem crescer
mais rápido, o que de nos forta-
lece para concorrer nesse mer-
cado”, afirma Vasconcellos.

O alto número de sites de
compra coletiva fechados antes
mesmo do primeiro ano de fun-
cionamento não assusta Vas-
concellos. “Isso acontece em
qualquer empreendimento. É
preciso ter uma boa gestão.”

Há quatro anos no mercado,
a Boo-Box, empresa de anún-
cios para redes sociais, foi a úni-
ca brasileira a receber investi-
mentos da Intel em 2010. No
mundo, foram 18 empresas re-
cebendo ao todo US$ 77 milhões
da fabricante de processadores.
Marco Gomes, um dos fundado-
res da Boo-Box, afirma que os
valores têm sido bem modestos.
“Não vejo as empresas de inter-
net brasileiras receberem inves-
timentos além do esperado”.

A análise do mercado inves-
tidor é feita também por Rober-
to Binder, coordenador do Co-
mitê de Empreendedorismo,
Inovação e Capital Semente da
Associação Brasileira de Private
Equity e Venture Capital (AB-
VCAP). “É fato que as empresas
ligadas à internet estão em fran-
co crescimento no Brasil, mas
isso não quer dizer que exista
um bolha”. Além disso, Binder
afirma que é difícil mensurar a
capacidade de cada empresa, já
que a internet trabalha com va-
lores intangíveis. “Ninguém
imaginava que um site de rela-
cionamentos como o Facebook
teria um sexto da população
mundial cadastrado. Não tem
como dizer se ele vale ou não
US$ 100 bilhões”, diz.

Binder afirma que torce para
que cada vez mais empresas de
internet surjam no mercado. “O
último investimento que fiz foi
em uma empresa de computa-
ção em nuvem, vendemos na
hora certa com um lucro ex-
traordinário”. ■

Crescimento da internet no
Brasil mantém consistência
Mesmo com aumento do número de empresas, ainda não há sinal de bolha no mercado brasileiro

Mercado nacional
está aquecido e com
consumo em alta,
o que propicia o
surgimento contínuo
de novos sites

Divulgação

Julio Vasconcellos,
presidente do Peixe Urbano:

Brasil ainda está anos
atrás do mercado americano

● Economia brasileira aumentou
o poder de consumo do cidadão,
contribuindo para o crescimento
de empresas de varejo on-line.

PONTOS FORTES

● Empreendedores recebem
investimentos de fundos
estrangeiros, mas ainda não
há sobrevalorização.

● Empresas de internet estão
em franco crescimento no Brasil,
sem mostrar sinalização
de formação de bolha.
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