


levantou 235 milhões de dólares com a
chamada "emissão primária" de suas
ações. aquela feita para criar caixa pa-
ra as empresas. O Pandora terminou o
dia valendo 3 bilhões de dólares na
bolsa. Para os analistas mais severos,
só um ambiente de bolha pode explicar
o sucesso do Pandora, que perdeu 47
milhões de dólares nos últimos três
anos e gasta metade de seu faturamen-
to com o pagamento obrigatório de di-
reitos autorais das músicas com as
quais seus usuários montam suas listas
de sucessos favoritos — ou seja. quan-
to mais canções oferecer, mais o Pan-
dora vai gastar com o licenciamento
delas, o que é um fator limitante da
margem de lucro. No dia seguinte ao
IPO do Pandora, em um surto de rea-
lismo, muitos compradores puseram
suas ações à venda e, com a conse-
quente desvalorização, o site perdeu
24% do seu valor. Mas ainda vale uma

fortuna totalmente injustificada pelo
seu modelo de negócio perdedor de di-
nheiro e sem perspectiva futura de va-
lorização exponencial.

De onde está vindo o dinheiro que
infla os IPOs das companhias digitais
americanas? Por mais paradoxal que
pareça, o dinheiro está sendo carreado
para as empresas de tecnologia como
resultado da estagnação das econo-
mias americana, europeia e japonesa.
Disse a VEJA Elliott Roman. diretor
de operações da Bolsa de Nova York:
"Ao contrário da bolha do fim dos anos
90, os investidores agora parecem
mais racionais em suas escolhas. Não
existe euforia ou empolgação excessi-
va". E. claro, os investidores têm espe-
rança de que entre suas apostas possa
estar, digamos, um novo Google, que,
em 2004, valia 20 bilhões de dólares e
hoje passa dos 150 bilhões, ou sete ve-
zes mais.

São diversos os candidatos a novo
Google. O Linkedln. a rede social que
funciona como um banco de currículos
a partir do qual recrutadores e candida-
tos trocam experiências, passou a valer

mais de 6 bilhões de dólares na bolsa, o
que foi uma surpresa para a maioria dos
analistas. Na onda da valorização atual
surfam até mesmo empresas estrangei-
ras. Caso do Yandex. provedor de bus-
cas que bate o Google na Rússia, com
65% do mercado local, e que amealhou
1,3 bilhão de dólares com seu IPO na
Nasdaq. a bolsa americana de ações de
empresas tecnológicas. Tomados pela
euforia dos investidores, o site de com-
pras coletivas Groupon. o desenvolve-
dor de jogos on-line Zynga e o micro-
blog Twitter preparam-se para abrir o
capital na bolsa. Mas nada se compara
em excitação com o prometido IPO do
Facebook. a rede social com 700 mi-
lhões de usuários em todo o mundo,
que. segundo estimativas, pode chegar
aos 100 bilhões de dólares — o que se-
ria, de longe, a maior valorização acio-
nária num único dia na história do capi-
talismo. Bolha? Pode até ser, mas o Fa-
cebook, ao contrário do Pandora ou do
Linkedln, é rentável. Vai faturar 4 bi-
lhões de dólares neste ano e pode che-
gar a 6 bilhões em 2012 — e seu mode-
lo de negócio é admirado. •
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