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Depois da Netscape, nenhuma outra empresa causou tanto alvoroço no Vale do Silício. 
Já se passaram oito anos desde que a abertura de capital do fabricante do famoso 
browser desencadeou uma onda de investimentos. Quatro anos atrás a empresa foi 
comprada pela AOL. Esmagada pela Microsoft, a Netscape hoje tem apenas 5% do 
mercado. 
 
Dessa vez, dizem os especialistas, será diferente. O novo adversário ainda não 
anunciou a data da oferta pública inicial de ações, mas é um nome tão conhecido no 
mercado que já faz parte da língua inglesa, como verbo. Apesar de nunca ter gasto um 
centavo com propaganda, possui a marca mais conhecida do mundo, à frente da Coca-
Cola, segundo pesquisa da Interbrand. 
 
Investidores se penitenciam por ter deixado passar a alternativa de investimento mais 
promissora dos últimos anos. "Essa escapou, estou arrasado", diz Roger McNamee, 
capitalista de risco cujas apostas bem-sucedidas incluem Electronic Arts e Intuit. 
"Bancos de investimento babam só de imaginar a abertura de capital dessa empresa." 
 
A empresa em questão é o Go-ogle, mecanismo de busca da internet lançado há cinco 
anos e que tomou conta do mundo. O burburinho em torno da companhia é 
ensurdecedor. Será que o Google conseguirá sobreviver às expectativas que o cercam? 
Ou sofrerá da arrogância que nocauteou a geração de pontocoms que o precedeu? 
 
Sucesso repentino pode ser perigoso no Vale do Silício, alerta Marc Andreessen, que na 
época de estudante da Universidade de Illinois auxiliou no desenvolvimento do browser 
Netscape. A fama meteórica atrai funcionários cujo único interesse é ficar muito rico, 
diz. 
O êxito rápido também costuma transformar simpáticas empresas iniciantes em 
odiados conglomerados. "Todo mundo torce pelos novatos, mas é difícil torcer por uma 
companhia repleta de milionários", afirma Andreessen. "Nesse ponto, a pressão passa 
a ser contra você." 
 
Por enquanto, Google ainda aproveita a maré a favor. "Assim como o Netscape, o 
Google aparentemente surgiu do nada e ergueu um ótimo negócio onde não se 
esperava que isso fosse possível", diz McNamee. 
 
A empresa realiza 200 milhões de pesquisas na internet por dia, tanto através do 
próprio site, como via sites de portais espalhados pelo mundo. Entretanto, outros 
poderosos mecanismos de busca já surgiram e desapareceram. Em suas respectivas 
épocas, Inktomi e Alta Vista pareciam possuir o santo graal do mercado de busca: um 
algoritmo que gera informações relevantes a partir da massa amorfa que constitui a 
rede mundial. 
 
Todos ficaram para trás — e todos um dia desfrutaram do mesmo prestígio que hoje 
cerca o Google. "Prestígio é um palavrão no Vale", adverte Michael Moritz, diretor do 
Google e sócio da Se-quoia Capital, uma das empresas de capital de risco que 
financiam ,o site. "É a palavra que se usa para descrever companhias que nada têm a 
oferecer de concreto." 
 



Se o Google escapar do destino de outras empresas pontocom, conseguirá o feito, em 
parte, por ter aprendido com o primeiro vencido os primeiros desafios, o site ainda 
precisa se provar capaz de superar duas grandes ameaças: o ataque inesperado de um 
novo concorrente e a arrogância que derrubou outros grupos. 
 
"Como no Vale do Silício vale a lei da selva, tudo que essas companhias fazem é logo 
substituído por um iniciante no mercado", afirma Moritz. "Quando parar de se 
preocupar com rivais, o Goo-gle terá problemas." 
 
O maior risco, porém, pode vir de dentro, na forma da complacência acarretada pelo 
sucesso. O Google correrá perigo, diz McNamee, "se ficar arrogante e esquecer de 
onde veio". 
 
Talvez o site não inicie uma revolução que se equipare à iniciada pela Netscape, mas, 
se conseguir evitar essas armadilhas, o Google poderá se tornar modelo de 
longevidade para uma geração de empresas pontocom.  
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