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O
rádio levou 38 anos para
atingir 50 milhões de
usuários em todo o mun-
do, um público que o

computador só alcançaria em 16 anos,
a televisão em 13 anos e a TV a cabo,
em uma década. Em contrapartida, em
apenas quatro anos, mais de 50 mi-
lhões de pessoas já se conectavam à in-
ternet. É justamente o impacto desse
surto tecnológico o que talvez melhor
explique a trajetória avassaladora que
viveu a web nesta última década, um
caminho em que, se não faltaram al-
guns desastres económicos, também

não são poucos os exemplos de casos
bem sucedidos, até hoje.

Mas já houve um dia em que falar de
empresas de 'tijolo e cimento' era coisa
do passado, da Velha economia'. No fi-
nal dos anos 90, o mundo todo era '-
pontocom', do futuro quase romântico
das 'ideias', do potencial revolucionário
de projetos sem qualquer tostão furado.
E o Brasil entrou na roda. Empresas na-
cionais triplicavam seus valores em ape-
nas um, dois meses. Nos Estados Uni-
dos, os índices da Nasdaq davam o tom
do admirável mundo novo, fechando
ciclos anuais com crescimento de 80%,
contra tímidos 20% da Dow Jones.

Foi o tempo de dinheiro fácil, de
executivos como Fernando Espuelas,
que arrebatou cerca de US$ 500 mi-
lhões com o portal Starmedia, ao atrair
investidores de olhos esbugalhados, fi-
xos em uma carteira que possuia al-
guns milhões de usuários.

Mas, no início do ano 2000, a febre
digital que havia tomado conta dos ne-
gócios pelo mundo já não afetava a to-
dos. Naqueles dias de euforia, tiveram
bom senso aqueles que deram a devi-
da atenção às palavras do então presi-
dente mundial da Intel, Craig Barrett,
que criticou acidamente a realização
de investimentos em papéis improdu-
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tivos, em negócios que não tinham
qualquer garantia de retorno.

Era o fim das vacas gordas. Em pou-
cos meses, promessas bilionárias sim-
plesmente desapareceram. E no Brasil,
a tragédia não foi diferente. Em ques-
tão de dias, empresas se desvaloriza-
vam em 80%, 90%. Estima-se que os
prejuízos globais tenham ultrapassa-
do a cifra de US$ l trilhão.

Hoje, passados os estragos do opor-
tunismo, a recente história da rede
também serve para contar que nem
tudo é feito só de sonho ou desespero
no mundo pontocom. Ao contrário. A
realidade mostra que projetos com

modelos de negócios consistentes se-
guem no mercado, disputando espaço
dentro e fora de seus países.

Basta lembrar que os nomes mais
tradicionais da web no Brasil, entre
portais de conteúdo ou de comércio
eletrônico, são todos remanescentes do
século passado. O mesmo se dá fora do
País. A norte-americana Amazon, ho-
je avaliada em alguns bilhões de dóla-
res, é símbolo de resistência ao estou-
ro da bolha. Vale citar ainda o Google,
criado em 1998 por dois estudantes da
universidade de Stanford. E, se por um
lado o cenário online atual está muito
longe do que desenhavam analistas e

institutos de pesquisa, por outro dá si-
nais de que a internet, finalmente, se-
gue uma rota regular de crescimento.

Atualmente, segundo dados do
Ibope/NetRatings, 32 milhões de pes-
soas no Brasil têm acesso à internet.
Desse total, 18,5 milhões são usuários
em residências enquanto os demais
acessam a rede do local de trabalho
ou de outros ambientes.

As razões para comemorar não são
muitas. Afinal de contas, nos últimos
meses o número de usuários residen-
ciais chegou a cair. "Até pouco tempo
nós tínhamos cerca de 80% do acesso
feito pelas classes A e B, e cerca de 18%
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pela classe C, D e E. Mas o que os nú-
meros indicam é que a população de
menor renda ficou satisfeita com o
acesso que o filho passou a ter na esco-
la, dispensando a necessidade de man-
ter a internet residencial", comenta o
coordenador de análise do Ibope/Ne-
tRatings, Alexandre Magalhães, lem-
brando que o Brasil já chegou a ter 22
milhões de internautas domésticos.

A lacuna do acesso doméstico fica
mais aparente quando os índices na-
cionais são equiparados com países
como Alemanha, Austrália, Espanha,
Estados Unidos, França ou Japão, on-
de 95% a 98% dos internautas têm

acesso em residência.
No entanto, se o computador po-

pular do governo ainda está encanta-
do, é provável que a inclusão digital
comece a ser feita por outros meios,
como a telefonia celular, um possível
atalho que hoje concentra 77 milhões
de usuários no País. Vale lembrar
que, a partir do ano que vem, muitos
desses aparelhos já terão acesso a e-
mail, por exemplo.

Mesmo com uma baixa densidade
online, números de setores como co-
mércio eletrônico no varejo mostram
a ponta do iceberg decorrente da po-
pularização da internet. Neste ano, a

venda digital de veículos, turismo e
bens de consumo (lojas virtuais e lei-
lões para pessoa física) deve movimen-
tar R$ 9,8 bilhões. O resultado, confor-
me estudo realizado pela companhia
E-Consulting e a Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (Camara-e.net),
representa um crescimento de 30,66%
em relação ao ano anterior.

Em 2004, as compras online cor-
responderam a 3,63% do varejo total
no País. Foram 4,3 milhões de com-
pradores online. Para o diretor execu-
tivo da Camara-e.net, Cid Torquato,
essa participação tende a aumentar,
uma vez que as taxas de crescimento
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Os jornalistas Caio Túlio e Matinas
Suzuki foram pioneiros com o UOL

do comércio eletrônico superam o
consumo varejista como um todo."Se
não chegarmos a 4% de participação
nesse ano, com certeza estaremos
muito próximos disso", diz.

Só em vendas de veículos pela re-
de, realizadas por montadoras e re-
vendedoras de veículos, serão mais
de R$ 5 bilhões neste
ano. Em 2004, a venda de
carros pela internet tota-
lizou R$ 4,27 bilhões,
uma alta de 31,7% sobre
2003. "Essa média deve
ficar entre 25% e 30% es-
te ano, se a economia não
sofrer grandes mudanças
daqui para frente", avalia
Torquato.

Além de vendas diretas
pela web, a rede também
mostra a influência que
exerce sobre as transações
convencionais do varejo.
Pelo menos R$ 50 bilhões
movimentados pelo setor
em 2005 terão apoio dire-
to da rede mundial de

Alexander Mandic: um dos
pioneiros, vendeu na alta

computadores. As pesquisas mostram
que, para cada pessoa que realiza uma
compra pela internet, outras quatro ad-
quirem produtos pelos meios tradicio-
nais somente após obterem informa-
ções em navegações pela web. "Isso sig-
nifica que praticamente quadruplica-
mos a movimentação de R$ 9,8 bilhões,

que é projetada para varejo
online neste ano", explica o
diretor da Camara-e.net.

Como exemplo da influên-
cia crescente que a internet
tem exercido em compras tra-
dicionais, o executivo cita o
setor de automóveis. Em 2004,
65% dos compradores de car-
ros com valor em torno de R$
60 mil usaram a rede no pro-
cesso de decisão de compra.

"Você passa a ser um con-
sumidor mais bem preparado,
sai fortalecido. Ainda há mui-
tas empresas que não atenta-
ram para o poder de marke-
ting que a web tem", afirma.

A consolidação da internet
fica ainda mais aparente quando o as-
sunto é o volume de transações eletrô-
nicas entre empresas. As pesquisas
mostram que, apenas no primeiro se-
mestre desse ano, foram movimenta-
dos R$ 118,3 bilhões no País, resulta-
do 28,4% superior àquele alcançado
no primeiro semestre de 2004. As ne-

gociações praticadas via por-
tais proprietários das empre-
sas alcançaram R$ 88,7 bi-
lhões, enquanto aquelas rea-
lizadas em portais indepen-
dentes atingiram R$ 29,6 bi-
lhões, no mesmo período.

Nesse mundo de previ-
sões e exercícios de futurolo-
gia, é interessante notar que,
nas décadas que antecede-
ram a chegada da internet,
ninguém, entre tantos pen-
sadores e visionários, chegou
a arriscar um conceito ou ce-
nário similar aos efeitos que
a World Wide Web provoca
no mundo hoje. Com ex-
ceção da expressão eterniza-
da por Marshall McLuhan,
que tão bem se encaixa a es-
ta rede mundial, esta cres-
cente "aldeia global".
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