


final dos anos 1990 eram tempos 
de gastança e otimismo desenfre-
ados no mercado de alta tecnolo-
gia. Qualquer empresa que incluía 
um ".com" na certidão de nasci-

mento recebia vultosos investimentos com pers-
pectivas quiméricas de lucros. Torrava-se muito 
dinheiro em ações de marketing pretensiosas, mas 
ninguém parecia prestar atenção numa coisa cha-
mada fluxo de caixa. O portal StarMedia chegou 
a valer 3,8 bilhões de dólares e investia pesado em 
disputadas festas na casa de show Tom Brasil, em 
São Paulo, com direito a apresentações de bandas, 
como Paralamas do Sucessso e Jota Quest. O por-
tal Terra chegava ao Brasil com parcerias de con-
teúdo, com fôlego, a exemplo da realizada então 
com a Agência Estado. Até que chegou março de 
2000 e se percebeu que havia badalação demais 
e retorno financeiro de menos. 

Até hoje especialistas rascunham teorias para 
explicar os porquês do estouro da bolha da 
internet em 2000, mas a verdade é que o índice 
Nasdaq, bolsa de valores eletrônica na qual as 
empresas de alta tecnologia negociavam suas 
ações, teve sucessivas e vertiginosas quedas. 
Milhares de empresas .com, antes consideradas 
promissoras, viraram pó da noite para o dia — 
não se tem notícias de que a StarMedia tenha 
condições de bancar, hoje, shows na noite pau-
listana. O Terra está em pleno crescimento, mas 
teve de dar um passo para trás e rever diversas 
estratégias formuladas há dez anos. Por outro 
lado, empresas pequenas, que ainda prospecta-
vam terreno sem devaneios megalômanos, tira-
ram daquela crise sua grande oportunidade. 
Exemplo? Uma tal de Google. 

Depois de pouco mais de uma década, infor-
mes de supervalorização das empresas de 
in ternet , pr incipalmente ligadas às redes 
sociais, fazem o mercado temer pela perspecti-
va de uma nova bolha da chamada web 2.0. Em 
poucos meses, o revolucionário Facebook che-
gou a 50 bilhões de dólares em valores de mer-
cado. O Twitter, mesmo sendo conhecidamen-
te deficitário, não será abocanhado por menos 
de 10 bilhões de dólares. Ex-editor de tecnolo-
gia da Fortune e autor do livro "O Efeito 
Facebook", David Kirkpatrick, afirmou ao jor-
nal O Estado de S. Paulo, sem medo de errar, 
que o Facebook será a primeira empresa a che-
gar ao patamar de 1 trilhão de dólares. Seu 
maior ativo, antes mesmo de fazer sucesso 
comercialmente, foi cair nas graças do público 

e reunir uma legião de usuários (e fãs) em 
muito pouco tempo. Hoje, após uma tática de 
negócios severa comandada por Sheryl 
Sandberg — a mesma executiva responsável 
pelo sucesso comercial do Google —, o Facebook 
ainda detém a maior base de dados de usuários 
em todo o mundo, sua carta na manga. 

A título de comparação, a maior empresa pri-
vada de petróleo do mundo, a petrolífera Exxon 
Mobil, vale 422 bilhões de dólares. Diante de 
números tão estrondosos, surge a questão: será 
que um novo bug financeiro está por vir? O pre-
sidente do conselho de administração do Google, 
Eric Schmidt, opina que sim. À revista suíça 
Bilariz ele afirmou, em março, que uma nova 
bolha estava em formação. "Mas as valorizações 
são o que são. As pessoas acreditam que as ações 
das empresas de internet terão grandes vendas 
no futuro", declarou Schmidt. 

DÉCADAS DISTINTAS 
"Os investidores estão pagando por um poten-

cial de crescimento, que pode se confirmar ou 
não", afirma o repórter de tecnologia do Estado 
de S. Paulo, Renato Cruz, para quem o cenário 
atual pode ser considerado de bolha, mas com 
componentes bastante distintos da primeira. Ele 
cita o caso da Pets.com, que vendia produtos 
para animais de estimação. O preço do frete era 
maior do que o do saco de ração vendido pela 
empresa, que subsidiava a entrega e perdia di-
nheiro em cada venda. A questão não tangencia-
va, pois, o mercado on-line, mas, sim, uma 
estratégia de negócios inadequada. "A gente 
pode achar que existem empresas sobrevaloriza-
das hoje, mas, naquela época, existiam empresas 
que eram inviáveis, e mesmo assim receberam 
investimento", explica Cruz. 

O que parece fazer toda a diferença também 
são as circunstâncias socioeconômicas que 
envolvem os dois momentos. Atualmente, 
empresas como Facebook, Google e Apple estão 
consolidadas e são cada vez mais rentáveis. "Na 
época da primeira bolha, as empresas dependiam 
muito do mercado de capitais para se financiar e, 
quando a bolha estourou e os financiadores se 
recusaram a assinar novo cheque, quebrou todo 
mundo. Hoje, você tem um monte de empresas 
dando dinheiro", diz o engenheiro Paulo Veras. 

Pioneiro no mercado de internet no Brasil, 
Veras escreveu o livro "Por Dentro da Bolha", 
uma espécie de memorial da época. Ele também 
faz parte do time que vê sinais de uma nova 



bolha no ar. Hoje ele possui participação em três 
negócios na rede, entre eles um site de compras 
coletivas, no ar há 11 meses. "Tem 2 mil empresas 
nesse setor de compras coletivas, eu não sei se tem 
espaço para 20. Com certeza haverá centenas de 
empresas que vão parar em breve", pondera Veras. 

Em um campo diametralmente oposto, o jor-
nalista Luís Nassif, especializado na cobertura 
de economia, descarta a idéia de que uma nova 
bolha estoure: "Não tem bolha pelo seguinte: se 
você pegar os maiores fenômenos de internet 
recentemente, Google e Apple. As duas têm 
taxas de rentabilidade muito elevadas. Ou seja, 
elas conseguiram fazer dinheiro dessa idéia. O 
Facebook já tem o principal, que é o público, 
falta aprimorar o modelo de negócio, o que eles 
já estão fazendo", avalia. 

O Twitter é um caso à parte: trata-se de outro 
fenômeno de popularidade, mas com fatura-
mento relativamente baixo, de apenas 45 milhões 
de dólares no último ano. Nassif assevera que o 
potencial é muito grande, que há "um mundo 
aberto de oportunidades". A questão do micro-
blog é achar sua fonte de receita antes que seja 
inevitável vender a marca a empresas maiores. 

Apresentador do "Manhattan Connection", da 
GloboNews e colunista da revista IstoÉ, o eco-
nomista Ricardo Amorim segue na mesma linha, 
mas apresenta um dado a mais na equação. Ele 
acredita que, se houver um novo estoura, será 
restrito às empresas ligadas a redes sociais e não 
ao negócio de internet como um todo. Mas ele 
faz ressalvas: "Há pouca oferta dos papéis do 
Facebook e uma demanda muito grande, é claro 
que o preço vai subir. Mas, quando houver uma 
abertura, pode acontecer justamente o contrá-
rio, e talvez o Facebook tenha chegado ao teto de 
seu valor de mercado", afirma. 

Ao final de 2010, o Facebook já tinha ultrapas-
sado a marca de meio bilhão de usuários, sendo 
que a cada mês 25 milhões de novas pessoas se 
integram à rede. A capacidade de penetração da 
rede social tornar-se cada vez maior, a ponto de 
ter crescido seu uso como vetor de mobilização 
popular, como a que aconteceu no Egito com os 
protestos contra o então ditador Hosni Mubarak, 
ou na organização civil contra as Fares, na 
Colômbia. "Não é só a base de dados pura e sim-
plesmente. É o alto grau de adesão e de interação 
entre os usuários. Isso é de um valor imensurá-
vel", afirma Marcos Perlman, presidente da 
Digipix, empresa especializada em soluções para 
o mercado de imagens digitais. 



Os boatos de uma nova pane financeira na 
internet recrudescem em um momento no qual 
as empresas de mídia ainda tateiam modelos de 
negócios para a rede. O jornal mais influente do 
mundo, o The New York Times, implementou há 
pouco seu modelo de cobrança por conteúdo na 
internet. A empreitada dividiu especialistas e 
aumentou dúvidas sobre a eficácia do modelo. 
"Não é só um problema das empresas de mídia 
brasileiras. É um problema das empresas em 
geral. Há um desafio, como usar a internet de 
forma a agregar seu negócio sem canibalizá-lo. 
As empresas estrangeiras também correm esse 
risco. Ninguém achou um modelo satisfatório", 
afirma o economista Ricardo Amorim. 

BOLA DA VEZ 
Exemplo de empresa que sobreviveu à primeira 

bolha, o Mercado Livre movimentou 3,4 bilhões de 
dólares em volume de transações em 2010 e tem 
no Brasil mais da metade de seu negócio. Passou 
incólume pela crise de 2000 graças a direção de 
seus investimentos. "Foi essencialmente em tec-
nologia e na infraestrutura, para oferecermos uma 
plataforma eficiente. Conquistamos uma posição 
que nos permitiu estar um passo à frente da con-
corrência na época e adquirir várias empresas nos 
anos seguintes", atesta o vice-presidente de ope-
rações do grupo, Stelleo Tolda. Na época, maio de 
2000, os recursos vieram de empresas como 
Chase Capital, Hicks Muse, Goldman Sachs, Banco 
Santander e GE. Hoje, a empresa tem solidez inve-
jável e é líder em comércio eletrônico na América 
Latina, com ações negociadas na Nasdaq, figurando 
entre os dez sites de e-commerce mais visitados 
do mundo, segundo o comScore Networks. 

Dizer que o Brasil virou a bola da vez em ter-
mos de atração de investimentos não é mais 
novidade. Perlman, da Digipix, classificou como 
"sensação de manada" o fato de cada vez mais 
grupos de investimento, e não apenas investido-
res isolados, olharem com interesse para o mer-
cado brasileiro de internet. O que pode explicar 
a vontade do cofundador do Facebook, o brasi-
leiro Eduardo Saverin, em aplicar até 1 milhão de 
dólares em start-ups locais de tecnologia. "Os 
ativos de internet no Brasil estão muito baratos. 
Tanto que alguns investidores internacionais 
estão procurando alternativa aqui, porque lá fora 
está muito caro", explica Nassif. 

Se o prognóstico da entrada de capitais é bom, 
o da infraestrutura para os negócios florescerem 
não é tão animador. O Brasil está em 56o lugar no 

ranking mundial de tecnologia da informação, 
segundo relatório divulgado em abril pelo Fórum 
Econômico Mundial. A má qualidade de ensi-
no, excesso de burocracia e altos impostos são 
fatores que impedem maior desenvolvimento. "O 
Brasil não está indo a lugar nenhum em termos de 
tecnologia e tem muito a fazer para entrar na era 
do conhecimento", disse Soumitra Dutra, editor 
do relatório e professor de administração e tec-
nologia, em entrevista ao jornal O Globo. 

Se o único indicador levado em conta fosse o 
nível da educação, o país cairia para 102o lugar. 
"Em última análise, tecnologia é um negócio de 
propriedade intelectual. Sem ensino de qualidade, 
não dá para ter tecnologia de ponta", diz Perlman. 

O mercado vive um momento de alta liquidez, 
especialmente voltado para o setor de tecnologia, 
proporcionado também pela injeção de dinheiro 
realizada pelos bancos centrais estadunidense, 
japonês e de países europeus, como forma de 
superar os efeitos da última crise financeira inter-
nacional. "Uma infraestrutura que poderia levar 
uma década para ser construída acaba sendo criada 
em poucos anos" aponta Renato Cruz. Vale lem-
brar que, no Brasil de hoje, apenas um terço da 
população tem acesso constante à internet. 

No que depender da solidez das empresas que 
encabeçam o processo de crescimento tecnológico 
internacional não há muitas dúvidas sobre o futu-
ro. Talvez as lições tenham sido aprendidas com o 
crash de 2000. É a velha história do chute que, em 
vez de derrubar, empurra para frente. 
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