
4 Brasil Econômico Quinta-feira, 19 de maio, 2011

DESTAQUE TECNOLOGIA

Isabelle Moreira Lima,
de San Jose (EUA)*
ilima@brasileconomico.com.br

Computação em nuvem e intera-
ção de máquina para máquina
são as duas tendências mais co-
mentadas hoje no Vale do Silí-
cio, maior oásis tecnológico do
mundo, localizado na Califór-
nia, Estados Unidos. Mas o que
realmente tem causado furor
neste universo é outro assunto:
a perspectiva de uma nova bo-
lha da internet, mais de uma
década depois daquela que mar-
cou o fim da primeira fase de um
novo sistema econômico.

Essa percepção é baseada em
muitos acontecimentos desde
o início do ano. Entre os des-
taques, em 1º de maio, o Wall
Street Journal afirmou que o Fa-
cebook poderia atingir US$ 100
bilhões em sua oferta inicial de
ações, prevista para 2012 . Tam-
bém neste mês, a Microsoft
anunciou a compra da disputa-
da Skype por US$ 8,5 bilhões
(leia mais no box ao lado).

Como esses eventos indi-
cam, desta vez a bolha é dife-
rente. Nos Estados Unidos hoje,
de acordo com pesquisa de
consumo divulgada pela Erics-
son, 35% dos usuários de smart-
phone entram na internet antes
mesmo de sair da cama. Neste
contexto, saem as empresas de
hardware, hoje apenas commo-
dities, e entram as mídias so-
ciais, os grupos de descontos e
de compras coletivas. Para os
especialistas, são essas redes,
que mudaram a forma como as
pessoas se comunicam, as
mais perigosas. “Essas compa-
nhias têm que se provar viá-
veis ainda. Elas têm um altíssi-
mo valor de mercado, mas, em
termos de faturamento, ainda
não mostraram muito. E não
foram a público também”, diz
Mario Morales, analista e vice-
presidente do programa de
pesquisa do IDC.

Dilemas
Morales diz que não gosta de
usar o termo “bolha”. “Eu
apenas acho que elas ainda
têm muito o que provar. As
companhias para que temos
que olhar com atenção são as
que trazem avanço tecnológi-
co, como as de mobilidade, de
conectividade, etc. As outras,
podem lucrar com os dados
que estão coletando. Mas não
sabemos ainda exatamente de
que maneira.”

Redes sociais inflam
nova bolha após 11 anos
Valorização dos sites leva ao debate de um eventual colapso das ações do segmento
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Para professor de Stanford, relação com
a web mudou sistema de produção e consumo

As próximas duas décadas serão
marcadas por mais mudanças
que o último século. A previsão,
dramática, é de Paul Saffo, diretor
da empresa de análises Discern e
professor da Universidade Stanford,
e foi feita no Fórum de Negócios
e Inovação que a Ericsson realizou
na última semana na Califórnia.
Saffo diz que o modelo da economia
de consumo, que substituiu o de
produção criado por Henry Ford no
pós-guerra, acabou em novembro
de 2008, com a crise internacional.
Desde então, diz Saffo, vivemos
em uma sociedade que consome
e cria ao mesmo tempo,
a chamada “economia do criador”.
“Esses criadores são pessoas
normais que estão criando e nem
notam”, diz ao citar a produção
em plataformas como Wikipédia,
a enciclopédia feita de forma
colaborativa e aberta na internet, o
site de vídeos Youtube, o microblog
Twitter e até a rede social Facebook.
Para explicar melhor sua teoria,
Saffo cita a revolução ocorrida no

Egito e sua ligação com o suporte
tecnológico. Algumas dessas
plataformas foram adaptadas no
país, naquele momento, para
diferentes usos, como Twitter,
Facebook. “O governo derrubou
a rede de telefonia e as pessoas
mantiveram a revolução com
tweets, blogando. O que antes era
um público, virou uma multidão
ativa.” Sobre esse tipo de novo
uso político das redes sociais,
adicionou: “Primeiro as tecnologias
estão sendo inventadas, depois
nós descobrimos como usá-las”.
O boom dessa “economia
do criador”, segundo Saffo,
pode trazer consequências
inimagináveis. No âmbito da
indústria cultural, por exemplo,
a indústria fonográfica é o
melhor exemplo do que aconteceu,
segundo ele. Hoje, os artistas
colocam seus trabalhos em sites
como o Myspace. “Resta saber
se isso terá implicações
também na indústria do cinema,
em Hollywood.” I.M.L.

LINKEDIN LEVANTA US$ 352,8

Brian Wilcove, sócio da So-
finnova Ventures, que investe
em novas companhias de tecno-
logia, é mais direto: existe bolha
sim e ela está prestes a se romper
graças ao novo sistema de finan-
ciamento do Vale do Silício, em
que investidores individuais,
muitos deles saídos de grandes
companhias como o Google, fa-
zem aportes iniciais em novas
empresas que não são suficientes
para que elas decolem. Para Wil-
cove, nem todas as companhias
devem alcançar o sucesso espe-
rado. “Vai faltar investimento, e
os angels investors e essas novas
empresas vão acabar perdidas
no meio do caminho.”

Mais assustadora é a pers-
pectiva de que a bolha deve ir
além do Vale do Silício. O mun-
do mudou, é maior hoje que há
dez anos e totalmente conecta-
do. O crescimento — e, conse-
quentemente, a crise — não se
restringe apenas aos Estados
Unidos. Há a China, um merca-
do que causa muita euforia, o
que cresce mais velozmente no
mundo, e que nem existia na
crise anterior. A queda pode ser
tão grande quanto a ascensão.

Do lado positivo, há mercados
emergentes como o Brasil, a Ín-
dia, a Rússia e até o sudeste asiáti-
co que estão prontos para consu-
mir. ■ *Viajou a convite da Ericsson

● Angel investor – Aquele que
fornece recursos para uma
empresa em fase de formação,
com altos riscos. Normalmente,
tem participação nos
resultados da nova empresa.

● Venture capital – Capital
de risco. É o capital investido
para financiar o desenvolvimento
de empresas com perspectivas
de crescimento rápido.

GLOSSÁRIO DO VALE DO SILÍCIO

● Private equity – Modalidade
de fundo de investimento que
compra participação acionária
em empresa de capital fechado.

● Start-up – Novas companhias
que estão em desenvolvimento
e em busca de seu mercado
de atuação. O termo tornou-se
bastante popular durante
a primeira bolha da internet,
no início dos anos 2000.

Com US$ 1 bilhão sob seu geren-
ciamento, o fundo de venture ca-
pital americano Sofinnova Ven-
tures faz parcerias, desde 1974,
com empreendedores das áreas
científica e tecnológica que dese-
jam começar suas empresas. O
sócio da companhia Brian Wilco-
ve — que tem a Tele Atlas, desen-
volvedora de mapas on-line ven-
dida para a Tomtom por US$ 2,7
bilhões em 2007, como seu prin-
cipal caso de sucesso — afirma
que sim, estamos próximos do
fim de uma bolha. “Não sei quan-
do vai romper, mas será rápido.”

O quão grande vai ser
essa nova bolha?
Nos últimos três anos, quantas
companhias começaram basea-
das no consumo pela internet?
Umas 3 mil, 3,5 mil. E quantas
vão conseguir chegar lá? Dez, 20.
Há um monte de atividades de

“Não sei
ENTREVISTA BRIAN WILCOVE

Para sócio de fundo de

“As redes sociais têm
que se provar viáveis
ainda. Elas têm um
altíssimo valor de
mercado, mas, em
termos de faturamento,
ainda não mostraram
muito. E não foram a
público também

Mario Morales,
analista e vice-presidente do

programa de pesquisa do IDC

jaime
Text Box



Quinta-feira, 19 de maio, 2011 Brasil Econômico 5

LEIA MAIS Aumento do número
de empresas de

internet no Brasil não sinaliza
formação de bolha no mercado
nacional, que mantém
crescimento consistente.

Segmento de
programas e serviços de

tecnologia ainda tem baixa
participação na bolsa de
valores brasileira: apenas três
estão listadas na Bovespa.

A Deutsche Boerse
está pronta para comprar

a Nyse Euronext depois
da retirada de proposta de
aquisição pela Nasdaq e pela
Intercontinental Exchange.

A LinkedIn, primeira
grande empresa de rede
social a vender ações
ao público, levantou
US$ 352,8 milhões em
uma oferta pública inicial
de ações nos EUA depois
de precificar suas ações
na extremidade superior
do intervalo sugerido.
Jeff Weiner, presidente da
companhia, elevou nesta
semana em 30% a
estimativa de preço por
ação em sua oferta pública
inicial. Uma semana antes,
eram US$ 274,4 milhões.
E outros indícios de bolha
surgiram este mês. Em 1º
de maio, o Wall Street
Journal publicou
reportagem em que dizia
que, embora Digital Sky
Technologies e Goldman
Sachs tenham avaliado o
Facebook em US$ 50
bilhões no começo do
ano, pessoas próximas
à rede social já falam que
ela pode valer US$ 100
bilhões. Dez dias depois,
a Microsoft anunciou a
compra da Skype, popular
empresa de telefonia on-
line, por US$ 8,5 bilhões,
aquisição mais agressiva
da história da companhia.
I.M.L., com Reuters e Bloomberg

MILHÕES EM OFERTA PÚBLICA INICIAL DE AÇÕES

Tony Avelar/Bloomberg

quando a bolha vai romper, mas será rápido”
Sócio da Sofinnova Ventures

angels no comércio on-line. Não
é o tradicional venture capital,
são investidores individuais.
Muitos deles, são ex-funcioná-
rios do Google. Então eles ficam
por aí observando o mercado e
investem em 30 ou 40 start-ups.
O problema é que quando essas
companhias, inevitavelmente,
precisarem de mais dinheiro, eles
terão que ir atrás de venture capi-
tal. E não há venture capital sufi-
ciente para suprir todas essas
empresas. Então, haverá muitas
dessas companhias que não esta-
rão nem cá, nem lá, nem vivas,
nem mortas. Precisarão de mais
dinheiro, mas não terão acesso.

Como vê os sites de desconto
e compras coletivas?
Vai haver um vencedor e deve ser
o Google ou alguém semelhante,
porque é um negócio de escala.
Não sei qual são as margens, mas

é uma lógica de descontos muito
alta. É um negócio de massa.
Acho que Brasil, Chile, Alema-
nha, todos esses países recriarem
esse negócio não faz o menor
sentido. Eu não tentaria isso.
Você tem que descobrir quais são
as companhias interessantes e fi-
car em torno delas, em vez de se-
guir na onda do que todos estão
fazendo. Alguma coisa que fun-
ciona nos Estados Unidos, pode
não funcionar no Brasil por conta
da cultura e da tecnologia de cada
lugar. Há diferentes modelos para
diferentes mercados.

O que as start-ups devem
esperar depois que
essa bolha romper?
O que eu espero que aconteça é
que a atenção migre para um
novo setor. A última bolha foi
horrível para venture capital e
para as start-ups.

Como é possível saber se uma
companhia vai dar certo?
Geralmente são duas coisas,
mercado e time. Na sequencia,
vem tecnologia, modelo de ne-
gócios, competição, e outras coi-
sas. No time, é importante obser-
var o domínio sobre o assunto, a
expertise. E é claro que tem que
haver um mercado grande. Se
não, não faz sentido.

Como as empresas podem se
dar bem nesse ambiente em que
tudo acontece tão rápido?
É preciso ver sempre o mercado.
Pode ser um mercado que já
existe, grande, mas você entra
na festa com algo completa-
mente único e novo, e que todos
precisarão se adaptar. Isso é um
estilo. O outro é um mercado to-
talmente novo que vai explodir:
veículos elétricos, tablets. Há
um ano, eles não existiam, e, de

repente, são o grande assunto.

Das companhias em que investe,
quantas alcançam o sucesso?
De dez, duas são muito, muito
boas, e duas são muito, muito
ruins. As outras ficam no meio-
termo, mas dobram o investi-
mento. Não perdemos dinheiro,
mas é doloroso. As que são muito
boas compensam o restante.

Já perdeu alguma transação?
Companhias, eu já perdi várias.
Tendências, não. Esse é um ne-
gócio de sorte e timing. Você tem
que trabalhar para entender
como posicionar as companhias.
Com as que não tem muito capi-
tal, você tem de ser mais conser-
vador, escolher as coisas certas a
fazer. Isso é o mais difícil. ■ I.M.L.

venture capital, investimentos disponíveis no mercado não crescem na mesma velocidade em que novas empresas aparecem

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

Wilcove entrou
na Sofinnova
em 2006. Cuida
de comunicação,
inteligência de
negócios e
tecnologias
para energia
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