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Apesar do número crescente de
novas empresas ligadas à inter-
net, poucas são as que abriram
capital no Brasil. A bolsa conta-
biliza apenas três na categoria
“programas e serviços” de tec-
nologia da informação. Ao todo,
em abril, 375 empresas tinham
ações listadas na Bovespa.

Desse grupo, a que acumula o
melhor desempenho é a empre-
sa de software Totvs, que está
na bolsa desde março de 2006.
Ontem, a ação fechou cotada a
R$ 30,75, valorização de 433%
desde a abertura de capital,
ocorrida em março de 2006.

Para a analista chefe da Ativa
Corretora, Luciana Leocádio,
esse desempenho sinaliza o
crescimento consistente do fa-
turamento da empresa nos últi-
mos cinco anos. “É reflexo tam-
bém da expansão das vendas da
empresa, que tem melhorado as
margens”, diz. A corretora tem
preço alvo de R$ 34 para os pa-
péis da Totvs até dezembro.

Já para a analista da Fator
Corretora Jacqueline Lison,
apesar do bom crescimento re-
cente, ainda há espaço para a
empresa reduzir as despesas e
melhorar as margens. O preço
alvo da Fator para as ações da
Totvs é de R$ 40 em dezembro.

Se a Totvs é a que possui o
maior ganho desde a abertura de
capital, a Ideiasnet é a que tem o
pior desempenho desde a estreia
na bolsa. A cotação da ação da
empresa de capital de risco acu-
mula variação negativa de 75,6%
desde dezembro de 2000, sendo
cotada ontem a R$ 3,13.

Para Jacqueline, esse desem-
penho negativo decorre das
reestruturações enfrentadas pela
empresa. “Agora a Ideiasnet co-
meça a apresentar uma estraté-
gia de longo prazo mais con-
sistente”, diz. A projeção de
Jacqueline é que ao final do ano a
ação chegue a R$ 5.

Também é esperada uma re-
cuperação nos papéis do UOL,
que sofreram perdas nos últimos
pregões. Ontem, a ação da pro-
vedora de serviços para internet
terminou cotada a R$ 16,10. O
preço alvo para esse papel em
dezembro, segundo a Fator Cor-
retora, é de R$ 21.

Uma parte desse potencial de
alta vem da recente aquisição da
Diveo, que é uma empresa es-
pecializada na oferta de serviços
para armazenagem em centros
de dados e hospedagem de sites.
A empresa adquirida trabalha
com margens maiores que as do
UOL, por isso a expectativa po-
sitiva para o futuro.

Jacqueline destaca ainda
que a empresa tem feito uma
diversificação de seus servi-
ços. Se na época da abertura
de capital, em dezembro de
2005, 90% das receitas vi-
nham de assinaturas dos ser-
viços de provedor, hoje essa
área responde por apenas 30%
das receitas totais. “A publici-
dade online deve crescer aci-
ma de 20% este ano e conti-
nuar assim”, diz, lembrando
que, das receitas publicitárias
em todo país, apenas 5% vão
para sites. No mundo, essa
participação é de 15%.

Luciana, da Ativa, no entan-
to ressalta que a empresa tem
sido pouco transparente na di-
vulgação de informações e não é
possível saber, com exatidão, a
receita gerada por cada novo
negócio do UOL.

Além dessas três empresas,
ainda existe a B2W, que embora

seja uma empresa de comércio,
faz as suas vendas prioritaria-
mente na internet. Ontem, a
ação da companhia fechou a
R$ 23,22, uma queda de 72,18%
desde o IPO, em agosto de 2007.
No entanto, desde o início de
abril, o papel da companhia tem
ganhos de 2,34%. ■

Empresas ainda têm presença
ínfima na bolsa de valores no país
Apenas três
companhias de
programas e
serviços de
tecnologia da
informação estão
listadas na Bovespa

Ao todo, 375
companhias abertas
estavam listadas na
Bovespa em abril

Poder de compra

A Deutsche Boerse está pronta
para comprar a Nyse Euronext
depois que a Nasdaq e a
Intercontinental Exchange
retiraram sua proposta pela
controladora da Bolsa de
Valores de Nova York na última
segunda-feira. A Nasdaq e a ICE
desistiram da oferta de US$ 11
bilhões após órgãos antitruste
americanos deixarem claro
que não aprovariam o negócio.
A combinação de Nyse e Nasdaq
criaria uma operadora de bolsas
com domínio sobre a listagem
de ações de empresas nos EUA —
e o Departamento de Justiça
local disse que. se o negócio não
fosse interrompido, teria que
iniciar uma ação legal para
pará-lo. O presidente executivo da
Nasdaq, Bob Greifeld, disse que
sua companhia foi surpreendida
e ficou desapontada.
A Nasdaq, que reúne as principais
empresas de tecnologia do país,
e a ICE anunciaram a intenção de
comprar a controladora da Bolsa
de Valores de Nova York em 1º de
abril, desafiando uma proposta
da Deutsche Boerse anunciada
anteriormente. Se bem-sucedida
na compra da Nyse, a empresa
alemã se tornará uma operadora
gigante de bolsas, forçando
as rivais a buscar escala para
permanecer competitivas (leia
mais sobre a consolidação do
segmento na página 32). Reuters

Nasdaq deixa a Bolsa de Nova
York para a Deutsche Boerse

Jin Lee/Bloomberg

Nasdaq, que reúne as principais
empresas de tecnologia, retirou
intenção de comprar a Nyse

TOTVS ACUMULA MAIORES GANHOS DESDE ABERTURA DE CAPITAL

A partir de abril, B2W é o destaque   

Fontes: Economatica, BM&FBovespa e Brasil Econômico    *Data da abertura de capital
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