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Ilha de euforia
Seis anos depois do estouro da bolha da internet, as empresas pontocom voltam
à cena nos Estados Unidos. Será que, desta vez, vai ser diferente?

E
m meados do ano 2000, como
você deve se lembrar, o estou-
ro da bolha da internet atingiu

em cheio os empreendimentos que
haviam surgido para explorar as
oportunidades do mundo virtual. Em
pouco tempo, jovens que tinham se
tornado milionários da noite para o
dia viram os seus patrimônios min-
guar com igual rapidez. Muitas em-
presas pontocom, como foram bati-
zadas na época, desapareceram para
sempre. Apenas um
pequeno número con-
seguiu sobreviver —
e, mesmo assim, a du-
ras penas. Agora, seis
anos depois, por incrí-
vel que pareça, as em-
presas pontocom es-
tão voltando à cena
com novo vigor.

Por enquanto, o fe-
nômeno ainda está
restrito aos Estados
Unidos. É difícil di-
zer se ele vai se es-
palhar por todo o planeta, como
ocorreu durante a bolha. Mas, a
julgar pelo que acontece hoje no
mercado americano, é provável que,
em breve, a mesma coisa possa se
repetir por aqui.

De acordo com a revista Fortu-
ne, uma das mais respeitadas pu-
blicações americanas da área de
negócios, a nova leva de empresas
pontocom já provoca uma certa
euforia. Já se fala até num novo

Um dos
fatores que

estão
impulsionando

o mercado,
segundo os

especialistas,
é o aumento

do uso da
banda larga

boom na web. Idéias que até pou-
co tempo atrás seriam motivo de
chacota se tornaram, de repente,
um sucesso.

Entre as pontocom que parecem
conquistar a simpatia dos inter-
nautas, segundo a revista ameri-
cana, está o site YouTube, que per-
mite publicar gratuitamente ví-
deos e clipes amadores de música
e sobrevive com publicidade on-
line. Há também o Flickr, que ofe-

rece espaço para ar-
mazenamento de
imagens, e o Face-
book, um site de re-
lacionamento entre
estudantes para tro-
ca de informações
sobre provas e ou-
tros assuntos de in-
teresse comum (co-
nheça mais sobre os
sites que estão em
alta lá fora no qua-
dro ao lado). "A in-
dústria não apenas

está de volta. Ela está melhor do
que antes", disse à Fortune o ana-
lista de Wall Street Henry Blodget,
que foi um dos ícones da bolha,
caiu em desgraça depois e agora
voltou à tona como blogueiro que
faz previsões entusiasmadas sobre
o futuro da internet.

Segundo os especialistas, um dos
principais fatores que estão impul-
sionando a nova geração de empre-
sas virtuais é o crescimento do nú-

mero de pessoas conectadas à in-
ternet de alta velocidade (banda
larga), porque fica mais fácil o
acesso a sites que oferecem músi-
cas e imagens para serem "baixa-
das" pelos usuários. (De 2000 a
2005, de acordo com o Projeto Pew
Internet and American Life, o nú-
mero de americanos com acesso à
banda larga saltou de cinco mi-
lhões para 73 milhões.)

CAPITAL DE RISCO - Desta vez, ao
contrário do que aconteceu na bo-
lha dos anos 90, quando os preços
das ações de empresas de internet
foram às nuvens, os investidores
americanos parecem estar mais
conscientes. Hoje, as cotações ain-
da estão dentro da realidade do
mercado. As ações do Google, por
exemplo, são equivalentes a 33 ve-
zes a estimativa de lucro da empre-
sa para 2007.

Apenas para efeito de compara-
ção, as ações do Internet Capital
Group, um fundo de capital de ris-
co voltado para empresas ponto-
com, chegaram a valer no auge da
bolha, no ano 2000, mais de 400 ve-
zes o lucro estimado na época para
2001. "Agora, as pessoas compreen-
dem o conceito do negócio e pres-
tam atenção às finanças", disse Lise
Buyer, executiva de relações com o
investidor do Google, à Fortune.
Resta saber se a consciência de-
monstrada até agora vai se manter
por muito tempo, - VIVIANE MAIA
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1. The Coolhunter (www.thecooihunter.net) - Traz informações
sobre eventos de arte, música, decoração e moda em praticamente
todos os Estados Unidos, alimentado pelos próprios usuários

2. Craigslist (www.craigslist.org) - Site no qual você pode
encontrar o apartamento de seus sonhos, os móveis para decorá-lo e
o emprego para pagar por tudo isso

3. Yub (www.yub.com) - Site de relacionamento no qual as pessoas
se encontram para trocar informações sobre descontos em shoppings

4. Pandora (www.pandora.com)- Oferece aos usuários a
possibilidade de criarem suas próprias rádios digitais

5. Wikipedia (www.wikipedia.org) - Enciclopédia online escrita
pelos próprios internautas

6. Google Maps (http://maps.google.com) - Oferece um serviço
de imagens de satélite para facilitar a localização de países, cidades,
bairros e ruas

7. MySpace (www.myspace.com) - Rede social de maior sucesso
na web, particularmente entre os americanos, com mais de 68
milhões de membros globais, que permite integra r vídeos e músicas
ao perfil dos usuários

8. Facebook (www.facebook.com) - Site de relacionamento entre
estudantes que permite a troca de informações sobre provas e outros
assuntos de interesse comum

9. Neopet (www.neopet.com) - Site para quem quer ter um bicho
de estimação virtual e cuidar dele como se fosse de verdade

10. Flickr (www.flickr.com) - Permite o armazenamento e a
pesquisa de imagens

11. MLB (www.mlb.com) - Traz informações, ingressos e vídeos
sobre a Liga de Baseball americana

12. YouTube (www.youiube.com) - Usado por internautas
para publicar gratuitamente vídeos e clipes amadores.
Os usuários podem enviar os links de suas produções para
outras pessoas

13. Gawker (www.gawker.com) - Traz informações, fornecidas
pelos próprios usuários, sobre os lugares em que as celebridades
americanas estão naquele exato momento

14. Delicious (http://del.icio.us) - Funciona como um disco rígido
e permite compartilhar os seus sites favoritos com quem você
escolher ou com todos os usuários do site

Text Box
Fonte: PEGN, n. 209, p. 16-17, jun. 2006.




