
PELO MENOS 
1 BILHÃO 
DE DÓLARES 
É o que valem os sites que se tornaram a medida de 
sucesso na internet. Mas. mesmo quando um investidor tira 
o dinheiro do bolso, não há como saber se esse valor é real 

FILIPE VILICIC 

om 1 bilhão de dólares é possí
vel pagar sete viagens à Estação 
Internacional Espacial (ISS) ou 
comprar 25 jatinhos executivos. 

Com essa montanha de dinheiro tam
bém se pode adquirir um site ou aplica

tivo que, muitas vezes, tem como úni
co patrimônio os milhões de pessoas 
que o acessam voluntariamente. No 
mundo digital. 1 bilhão de dólares se 
tornou a nova medida de sucesso. 
Nos últimos dois anos. vinte startups 
— empresas que desenvolvem novos 
produtos de tecnologia — ultrapassa

ram a marca do bilhão de dólares, um 
valor que parece desproporcional con
siderando-se apenas a rentabilidade. 
Mas. mesmo quando um investidor tira 
o dinheiro do bolso para comprá-las. 
não há como saber se esse valor é real. 
O Instagram. rede social de comparti
lhamento de fotos em smartphones e 
tablets, com 30 milhões de usuários, 
foi vendido ao Facebook. dezoito me
ses após sua estreia, por 1 bilhão de 
dólares. Isso sem ter faturado um dólar 
desde seu lançamento. 

O mais novo membro desse grupo 
do bilhão é o Pinterest. uma rede social 
de compartilhamento de imagens. Com 
dois anos de vida, ele se tornou o site 
que mais rápido superou a marca de 10 
milhões de visitantes por semana e virou 
uma das páginas mais 
populares da web. Ho
je, é frequentado 
por 20 milhões 
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de pessoas, na maioria mulheres. Seu 
lucro até agora: zero. Mesmo assim, in
vestidores acreditam que o site pode se 
tomar o próximo Facebook. Há três se
manas, um grupo deles injetou 138 mi
lhões de dólares na empresa. Como no 
mundo digital uma companhia costuma 
valer dez vezes o que se investiu nela. o 
Pinterest foi avaliado em 1,5 bilhão de 
dólares. Quinze dias antes, outro ini
ciante da web havia superado a marca: o 
Evernote, programa que funciona como 
um caderno virtual de anotações. Antes 
disso, o Dropbox, um serviço de com
partilhamento e armazenagem de arqui
vos pela internet, foi avaliado em 4 bi
lhões de dólares. 

A dúvida evidente é se essas empre
sas valem mesmo a quantia que lhes é 
atribuída. O investidor Venky Ganesan, 
da Globespan Capital Partners, que tem 
sede no Vale do Silício, cunhou uma 
analogia para ilustrar esse cenário. "To
dos no vale pensam que estão em Lake 
Wobegon", disse, em referência à cida
de fictícia criada pelo escritor america
no Garrison Keillor. Naquele mundo de 
fantasia, todas as mulheres são fortes, 
os homens têm boa aparência e as crian
ças são superdotadas. Ganesan acredita 
que. no Vale do Silício, todo mundo se 
acha mais esperto que o vizinho e acre
dita que achará a nova galinha dos ovos 
de ouro da internet. 

Levando-se em conta a história da 
web, fica evidente que é arriscado in
vestir às cegas nessas 
empresas. Em 1998, a 
America Online pagou 
407 milhões de dólares 
pelo ICQ, então um po
pular programa de troca 
de mensagens. Doze anos 
depois, revendeu-o por 
187 milhões, menos da 
metade do que havia de
sembolsado. O magnata 
Rupert Murdoch com
prou a rede social MySpa-
ce por 580 milhões de 
dólares em 2005, dois 
anos após sua estreia. 
Seis anos mais tarde, ele 
a vendeu por menos de 
um décimo desse valor. 
O Facebook é o exemplo 
mais recente: duas sema
nas depois da festa feita 

em torno de sua oferta inicial de ações, 
o valor delas despencou 23%. No fim 
dos anos 90, pouco antes de estourar a 
bolha que devastou as empresas envol
vidas com a internet, havia dezoito star-
tups no grupo do bilhão — e a maioria 
desapareceu sem deixar rastro. O con
sultor Patrick Moorhead, presidente da 
Moor Insights & Strategy e que acom
panha de perto as negociações no Vale 
do Silício, disse a VEJA que "não há in
dícios de bolha, em parte porque hoje 
somos mais dependentes da internet e 
de dispositivos móveis do que no fim 
dos anos 90". Mas ele recomenda a seus 
clientes extrema cautela com os valores 
estratosféricos pedidos por negócios 
que nem se sabe se serão lucrativos. Para 
Moorhead, existirão empresas digitais 
de dois tipos nos próximos dez anos: as 
que valiam mesmo o bilhão e as que fo
ram compradas por preço alto para dei
xar de ser um calo no calcanhar de com
panhias maiores. No primeiro grupo, 
está o Pinterest. No segundo, o Insta-
gram. No início da semana passada, 
surgiram rumores de outra aquisição bi-
lionária. O Facebook estaria disposto a 
investir 1 bilhão para ter a empresa 
Opera, cujo principal produto é um na
vegador de mesmo nome. A estratégia 
do Facebook seria investir na versão pa
ra dispositivos móveis do Opera, usada 
por 170 milhões de pessoas, e assim, 
como fez com o Instagram, aumentar 
sua presença em smartphones. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 23, p. 132-134, 6 jun. 2012. 




