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Os negócios do mundo digital vivem uma boa fase  
 
Está acontecendo de novo. Um complô que já resultou no maior desastre para as bolsas, para os 
negócios da tecnologia moderna e para o mundo digital começa a tomar forma, uma vez mais.  
 
Até o mês passado, numa tendência que deve se manter até o final do ano segundo boa parte dos 
experientes analistas de mercado aberto, as ações do setor de tecnologia no composto Dow Jones 
tiveram uma variação positiva desde Janeiro de 34,33%. O segundo setor mais rentável, segundo 
o mesmo parâmetro, foi o de bens de consumo cíclico, com 24,87%. A Nasdaq, por sua vez, que 
concentra especificamente papéis de empresas de alta tecnologia, não parou de subir desde 
outubro de 2002. Nesse período, ou seja, um ano até o mês passado, o índice experimentou uma 
variação de 35,6%, enquanto o Dow Jones e o S&P 500, que reúnem as empresas "bricks and 
mortar" (empresas da economia tradicional), registraram crescimento de apenas 12,9% e 14,6%, 
respectivamente.  
 
Não é um comportamento normal. Depois do que vivemos com a "bolha", diria que mais que isso, 
podemos estar diante de algo bastante assustador.  
 
Minhas suspeitas se reforçam quando leio a mídia. Em sua edição especial sobre o setor de 
tecnologia, a "BusinessWeek" "The Info Tech 100" apresenta gráficos de uma retomada de 
crescimento dos investimentos em Tecnologia da Informação, bem como indica quais setores 
deverão comandar "uma nova geração de produtos de alta tecnologia, nos próximos cinco anos". 
Estão entre eles, soluções wi-fi (wireless fidelity, padrão de comunicação sem fio), serviços 
avançados de telefonia celular e instant messengers corporativos, além de outros. Em outra 
edição da mesma revista, sob o título "The Comeback Kids", a publicação alerta para um retorno 
das empresas pontocom como uma "vingança" diante do passado e do estigma que passaram a 
carregar, de um negócio que não deu certo (cita 25 empresas com bom desempenho de negócios, 
como eBay, Yahoo!, Amazon, Intel, Nokia, Sony, Google, Verizon, entre várias outras).  
 
A Fortune vai na mesma balada e, com alguma freqüência, vem alardeando a volta da 
lucratividade nas empresas de Internet. Um dos títulos: "E-stocks rise again". Na matéria (cuja 
ilustração é uma montanha-russa), afirma que "após uma queda vertiginosa, as ações de Internet 
estão subindo novamente, desta vez com lucros". E aponta três barbadas para investidores com 
estômagos preparados para fortes emoções: Ameritrade (pure play online broker), NetEase.com 
(jogos online com base em Pequim) e NetFlix (serviço de aluguel de DVDs online).  
 
Outra da Fortune, desta vez nas palavras de um de seus mais ativos e criativos colunistas, David 
Kirkpatrick: "They´re back! Get ready for another wave of Net IPOs". IPOs? Lembram-se? Tudo 
que todas as empresas de internet desejavam naqueles idos de 2000? Virar gente grande, lançar 
suas ações em bolsa e enriquecer endemoniadamente? Pois, garante Kirkpatrick, a febre voltou.  
 
A BusinessWeek chega a apostar em algumas companhias que serão bem sucedidas em seus 
IPOs: Google, Salesforce.com, Vmware e Atheros comm.  
 
Amigo leitor, posso garantir que não fica por aí. Todas as grandes publicações internacionais de 
negócios têm dado linhas e linhas sobre o ressurgimento dos negócios online e a retomada das 
empresas de tecnologia.  
 
Devemos acreditar ou não?  
 



Minha vó (e a sua também) sempre dizia que quando a esmola é demais, o santo desconfia. E 
dizia também que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.  
 
Tenho absoluta certeza de que os negócios do mundo digital experimentam um momento positivo 
e que o futuro será inevitavelmente melhor. Uma boa parte do que está sendo alardeado, aliás, 
pode até ser verdadeiro.  
 
Mas não vamos repetir o passado, que todos sabemos, só se repete em farsa. Não embarquemos 
nos exageros e nos vislumbres de investidores, nem em previsões de consultores infalíveis. Todos 
erraram anos atrás, todos poderão errar de novo.  
 
O futuro é digital, porque será digital. E ponto. A história não precisa de empurrões de ninguém. 
Muito menos daqueles que podem estar nos projetando não para o futuro, mas para o abismo.  
 
Pense duas vezes antes de investir! Cuidado com o que você lê! Não acredite em contos da e-
carochinha!  
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