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Ofertas de ações: Falta de resultados consistentes se repete, enquanto acionistas olham 
crescimento.  
 
Como presidente da E-Loan, uma concessora de crédito imobiliário on-line criada durante o 
surto de crescimento das pontocom da década de 1990, ele tinha um assento de primeira fila 
em uma das grandes bolhas de investimento. O valor da E-Loan na bolsa disparou para cerca 
de US$ 3 bilhões depois de seu registro, em 1999, antes de tornar a cair rapidamente. A 
empresa acabou sendo vendida depois do colapso das pontocom por 10% de seu valor de pico. 
 
Na semana passada, Kennedy, 51, estava de volta, desta vez para a oferta pública inicial da 
Pandora, o deficitário serviço de música on-line do qual ele é o principal executivo. 
Questionado sobre como compararia seu mais recente veículo de internet ao anterior, Kennedy 
objetou. "Cada um dos meus filhos é diferente e eu amo todos os meus filhos por igual", disse 
ele. 
 
Talvez. Mas os investidores que vêm clamando por ações em empresas americanas de internet 
como a Pandora - cujo valor na semana passada subiu por pouco tempo acima dos US$ 4 
bilhões, um preço estonteante para uma companhia com receita de apenas US$ 119 milhões 
no ano passado - estão certamente apostando que seu mais recente rebento on-line vai se 
revelar uma sociedade de desempenho superior ao da maioria de suas congêneres mais 
velhas. 
 
A Pandora é parte do primeiro grupo de esperançosas empresas de internet de consumo a 
chegar à bolsa desde o colapso de mais de uma década atrás. A maioria teve de se testar por 
muito mais tempo como empresas do que as da primeira leva. 
 
Em meio ao surto de crescimento das redes sociais e do acesso móvel à internet, elas também 
estão em condições de se beneficiar das mudanças do comportamento on-line que parecem 
passíveis de romper o poder da primeira leva das empresas de internet de dominarem a rede e 
também parecem que poderão traçar rapidamente um novo destino para as pontocom. 
 
Mas se as expectativas são altas para essas ingressantes - apelidadas de "a onda da mídia 
social" -, a realidade, até o momento, parece decididamente confusa. Poucas delas já 
conseguiram entrar na bolsa, mas comunicados à agência reguladora do mercado americano 
feitos para preparar registros de ações, entre os quais da empresa de cupom de desconto 
Groupon e do serviço de telefonia por internet Skype, forneceram os primeiros verdadeiros 
quadros abrangentes sobre as empresas. 
 
Com base nas evidências geradas até o momento, os investidores e outros técnicos do setor 
dizem que o número de novas empresas de peso tendentes a surgir do mais recente surto de 
crescimento de internet é pequeno. 
 
"A [área] social é grande, mas a maioria dos benefícios... irá para um pequeno número de 
plataformas, lideradas pelo Facebook ", diz Roger McNamee, um destacado investidor em 
empresas tecnológicas que acumulou uma grande participação no site de rede social. 
 
E, para muitos, as perspectivas de produzir lucros sustentáveis parecem tão duvidosas quanto 
pareciam para as pontocoms de uma década atrás. "Temos empresas que não são lucrativas, o 
que dificulta sua avaliação", diz Ryan Jacob, administrador de carteira do Jacob Internet Fund, 
um fundo mútuo americano especializado. "Mas elas estão crescendo a índices muito mais 
acelerados até que as da década de 1990. Essa é a questão." 
 
Um dos grandes investidores do Vale do Silício resume da seguinte maneira a euforia em torno 
dessas empresas de internet de consumo que está inundando Wall Street: "As pessoas vão 
olhar para trás e dizer que este foi o pico das expectativas". Mesmo o Facebook - que sinalizou 



que está se empenhando em realizar uma oferta inicial de ações no início do ano que vem - vai 
levar anos para provar que realmente vale tudo isso, diz esse investidor. 
 
Foi necessário o sucesso arrasador da oferta do LinkedIn, no mês passado, um site de rede 
social profissional, para inocular entusiasmo na bolsa pela mais recente geração de 
lançamentos no mercado de capitais de empresas americanas de internet. As ações do grupo 
deram um salto de 170% quando o pregão começou. Tentados pelos lucros instantâneos, os 
investidores puxaram uma alta de mais de 60% das ações da Pandora a partir de um nível de 
avaliação já elevado, embora elas tenham voltado a cair rapidamente. 
 
A coqueluche por novas ações de internet chinesas - a começar da oferta, do fim do ano 
passado, da Youku, uma versão do site de vídeo YouTube - já tinha dado mostras de sua 
existência. O valor de mercado da empresa disparou para mais de US$ 7 bilhões neste ano, 
apesar do fato de ela ter registrado uma receita de menos de US$ 60 milhões em 2010. 
 
A Renren, qualificada pelos seus entusiastas como "o Facebook da China", experimentou uma 
disparada meteórica semelhante depois de sua oferta, no mês passado. Seu valor subiu para 
US$ 9 bilhões, apesar do fato de ela ter gerado receita de apenas US$ 76 milhões em 2010. 
Ambas as ações caíram significativamente desde então, com a retração da Youku tendo 
alcançado 60% em relação a seu pico e a da Renren, 70%. 
 
Por trás dessa corrida dos investidores está a avidez por crescimento. Antes da oferta do 
LinkedIn, Niklas Zennström, cofundador do Skype, calculou que havia apenas 13 empresas de 
tecnologia com ações negociadas em bolsa no mundo inteiro com vendas de mais de US$ 1 
bilhão que estavam crescendo a um ritmo superior a 25% ao ano. 
 
O surto de crescimento da mídia social promete desencadear uma nova onda de empresas de 
alto potencial de crescimento nas bolsas. "Isso simplesmente não acontece há muito tempo", 
diz Egon Durban, investidor da empresa de "private equity" Silver Lake que encabeçou a 
compra, por US$ 2,75 bilhões, do Skype em 2009, antes de vendê-lo à Microsoft por US$ 8,5 
bilhões neste ano. 
 
O crescimento é um produto que algumas das empresas ingressantes têm para dar e vender. 
Com receitas à taxa anualizada de US$ 2,5 bilhões depois de menos de dois anos de operação, 
a Groupon, por exemplo, já conquistou para si uma nota de rodapé na história como a 
empresa tecnológica de crescimento mais acelerado de todos os tempos. 
 
Se esse crescimento pode ser transformado em negócios lucrativos e sustentáveis, são outros 
quinhentos. Apenas cinco a dez "empresas líderes do mercado, geradoras de fluxo de caixa, de 
alto crescimento, dotadas de marcas fortes" tendem a despontar no mundo inteiro da atual 
geração de empresas de internet, diz Durban. O restante, acrescenta, serão "histórias 
referenciais" - o tipo de empresa que fala ambiciosamente sobre o tamanho da oportunidade 
de mercado que tem pela frente, ou das maneiras com que conta para ganhar dinheiro, mas 
nunca cumpre as promessas. "O fundamental é escolher as empresas certas. É aí que a coisa 
pega."  
 
Resultados estão longe de corresponder a expectativas 
 
Muitas empresas de internet ainda não mostraram que são capazes de corresponder ao seu 
potencial. Apenas recentemente, o Skype iniciou um esforço concentrado para encontrar 
formas de ganhar dinheiro a partir de seus 145 milhões de usuários frequentes, dos quais 
quase 95% usam seus serviços gratuitamente. 
 
O Twitter - que ainda não tomou providências para realizar uma oferta pública inicial de ações 
- provavelmente gerará uma receita de apenas US$ 100 milhões neste ano, segundo uma 
pessoa familiarizada com sua situação financeira. O serviço de microblog é um sinônimo, nos 
círculos de internet, de uma empresa que demonstrou ser incapaz de transformar seu sucesso 
em intenção de pagamento. 
 



Mas é o desempenho financeiro do Groupon - divulgado no prospecto para abertura de capital, 
enviado à autoridade reguladora das bolsas americanas no início do mês - que chama mais a 
atenção para o fosso entre potencial de longo prazo e realidade econômica atual que aflige 
algumas das estreantes mais promissoras. Quase tão estonteantes quanto o crescimento da 
empresa foram os enormes custos das campanhas de marketing para arrebanhar clientes que 
a fizeram amargar grandes prejuízos. 
 
Mostrando desprezo pela convenção financeira típica da geração anterior de empreendedores 
das empresas pontocom, Andrew Mason, principal executivo do Groupon, escreveu uma carta 
aberta aos potenciais investidores minimizando os indicadores tradicionais de lucratividade. 
Embora as empresas de internet da primeira bolha tenham tentado distrair Wall Street com 
dados estatísticos otimistas, como o crescimento do número de "retinas" que estavam 
atraindo, Mason surgiu com um novo parâmetro financeiro. A melhor visão do desempenho, 
escreveu, pode ser obtida ignorando-se o custo de adquirir assinantes e "determinadas 
despesas não monetárias". Aplicar o indicador preferido do Groupon transformou o prejuízo do 
ano passado, de US$ 420 milhões, segundo as convenções contábeis americanas, num lucro 
de US$ 61 milhões. 
 
Indicadores autoengrandecedores como esse são amplamente ridicularizados nos círculos de 
investimento como "lucro antes dos gastos". Lise Buyer, assessora em ofertas públicas que 
trabalhou no Google no lançamento de suas ações em bolsa em 2004, diz: "Toda vez em que 
uma empresa sugere uma nova métrica operacional para mostrar que é lucrativa, os 
investidores devem desconfiar". 
 
O destacado investidor do Vale do Silício expressa a ideia de forma mais crua: "Isso desafia as 
convicções. Esses caras inventaram uma nova maneira de fazer contabilidade. Os prejuízos 
[que isso dá] são descomunais". 
 
Mas o Groupon ainda goza do apoio de alguns dos principais investidores do mundo 
tecnológico, entre os quais as empresas de compra de participações New Enterprise Associates 
e Accel Partners. E sua investida, onerosa e de alto risco, pela hegemonia numa promissora 
nova área de comércio on-line convida a uma comparação direta com um destacado nome do 
surto de crescimento das pontocom: a Amazon. 
 
A varejista de internet foi denunciada por alguns analistas financeiros no fim da década de 
1990 pelos grandes prejuízos com que arcou no esforço de crescimento, que levou a 
advertências de que ela poderia até se defrontar com a falência. 
 
Mesmo os que duvidam do sucesso do Groupon reconhecem que uma abertura de capital bem-
sucedida, que pretende captar US$ 750 milhões, garantiria á empresa tempo para tentar 
consolidar sua liderança precoce e construir um modelo de negócios mais sustentável. No 
entanto, transformar uma empresa que gasta rios de dinheiro numa disciplinada fábrica de 
fazer dinheiro, mantendo ao mesmo tempo um crescimento arrojado, seria uma proeza de 
administração grandiosa. 
 
Tudo isso serviu para voltar holofotes ainda mais potentes sobre o Facebook, cuja estreia na 
bolsa é aguardada com a mesma ansiedade que a do Google, mas que continua de prontidão 
nos bastidores. O site sugeriu que vai publicar detalhes de seu desempenho financeiro no início 
do ano que vem, quando as normas americanas obrigarem à realização da medida - ocasião 
que, segundo insinuou eloquentemente, vai coincidir com uma oferta pública de ações. 
 
"Os investidores não demorarão em perceber que o Facebook é único em sua categoria", diz 
McNamee. As ações da empresa já trocam de mãos em vendas não financeiras que a avaliam 
em US$ 80 bilhões, e a maioria dos investidores preveem que ela valerá mais de US$ 100 
bilhões quando finalmente for negociada em bolsa. Isso significa uma diferença de menos de 
US$ 30 bilhões em relação ao valor de mercado, excluindo o caixa, do próprio poderoso 
Google, a empresa de internet que arrebanhou a maior avaliação. 
 



Apenas a Zynga - fabricante de jogos on-line, à qual os jogadores ganham acesso por meio do 
Facebook, e que deverá encaminhar documentos preparando sua própria oferta de ações 
dentro em breve - tende a ter construído uma empresa suficientemente sólida sustentada pelo 
surto de crescimento das redes sociais que conseguirá pegar carona no sucesso do Facebook, 
acrescenta ele. 
 
Por outro lado, para a maioria das empresas que enfrentam dificuldades para pegar a mais 
recente onda de internet de consumo no momento em que ela quebra em Wall Street é cedo 
demais para dizer qual o grau de penetração que a recente euforia de investimentos vai 
adquirir, ou quanto ela vai durar. "Na última bolha, o descompasso entre os preços das ações 
e os fundamentos econômicos durou três anos", diz Lise Buyer. "Muitas pessoas ganharam 
muito dinheiro com apostas aparentemente ridículas." 
 
Para os investidores na Pandora, a realidade se instaurou muito mais rápido. Apesar de 
disparar depois que Kennedy tocou o sino da Bolsa de Nova York para abrir o pregão, na 
última quarta-feira, as ações tinham tornado a cair, no fim da semana, para cerca de 50% de 
seu valor de pico. 
 
Vindo mais cedo ou mais tarde, o dia do acerto de contas é impossível de evitar. 
 
Os setores de rede social e de internet móvel ainda não conceberam uma forma de fazer 
propaganda mais adequada a seus formatos que os "links patrocinados", que transformaram o 
serviço de busca do Google na galinha dos ovos de ouro. 
 
O Facebook estimula os usuários a "ficar amigos" de marcas, o que potencialmente abre o 
caminho para um relacionamento mais direto entre as empresas e os clientes. O Twitter 
brincou com "tweets patrocinados" que introduzem anúncios nas mensagens. 
 
Os gastos mundiais em redes sociais vão alcançar quase US$ 6 bilhões neste ano, US$ 3,1 
bilhões dos quais nos Estados Unidos, segundo a empresa de pesquisa eMarketer. 
 
A publicidade móvel é pequena, mas está crescendo rapidamente graças à rápida penetração 
dos smartphones. Ela alcançará US$ 3,3 bilhões este ano, mas crescerá para US$ 20,6 bilhões 
em 2015, segundo a consultoria online Gartner. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2011, Eu & Investimentos, p. D9. 


