
Qual o real valor de empresas da web? 
Shayndi Raice  
 
O diretor-presidente da LinkedIn Corp., Jeff Weiner, espera que o mais recente boom da 
tecnologia não acabe sendo uma bolha prestes a estourar. 
  
A LinkedIn - uma rede social para profissionais -, foi uma das primeiras da nova safra de 
empresas de internet a abrir o capital este ano. Sua cotação mais que dobrou em seu primeiro 
dia de negociação em maio na Bolsa de Nova York, alimentando expectativas favoráveis para 
uma série de aberturas de capital programadas por outras empresas de Internet. 
  
Mas a ascensão da ação da LinkedIn e o valor de mercado de quase US$ 8 bilhões da empresa 
gera dúvidas sobre se o disparo das cotações de firmas de internet poderá se sustentar. A 
LinkedIn divulgou recentemente lucro de US$ 4,5 milhões no segundo trimestre, um aumento 
de 5,1% frente ao mesmo período do ano anterior, com uma receita de US$ 121 milhões, mais 
que o dobro de um ano atrás. 
  
O site homônimo, onde as pessoas podem publicar seus currículos e trocar mensagens e 
contatos de negócios com colegas e recrutadores, tem 120 milhões de membros. 
  
Em uma entrevista na sede da companhia em Mountain View, Califórnia, Weiner, um ex-
executivo da Yahoo Inc. de 41 anos que assumiu as rédeas da LinkedIn em 2009, falou sobre 
como a abertura de capital vai afetar a empresa e se há outra bolha de tecnologia sendo 
formada. 
Trechos editados: 
  
WSJ: Como a abertura de capital foi afetada pelo fato de ser a maior do setor de internet este 
ano? 
  
Weiner: Quando nossa ação realmente começou a ser negociada, a quantidade de atenção e 
energia que foi dedicada à cobertura do evento definitivamente foi uma surpresa que elevou o 
perfil da empresa a outro nível. 
  
WSJ: Como o sr. mantém seus empregados focados no produto e não na cotação das ações? 
  
Weiner: Vários anos atrás, eu estava lendo um artigo sobre [a equipe de basquetebol da liga 
universitária americana] Duke Blue Devils que mencionava que cada vez que o time do técnico 
[Mike Krzyzewski] vai e volta na quadra, não importa o sucesso ou fracasso da jogada, ele diz 
as mesmas duas palavras: "next play" [próxima jogada]. Ele não quer que sua equipe gaste 
muito tempo comemorando algo que deu certo ou lamentando algo que saiu errado. 
  
WSJ: Empresas como Facebook afirmam que não estão com pressa de abrir o capital. Há 
desvantagens em esperar? 
  
Weiner: Uma das razões por que houve uma mudança em termos de falta de urgência de 
abrir o capital em comparação a, digamos, dez anos atrás, é que agora você tem empresas de 
private equity endinheiradas que podem fornecer a liquidez necessária. Acho que o desafio ao 
longo do tempo é que não dá, necessariamente, para criar o tipo certo de liquidez sistêmica. O 
que vemos no Vale do Silício é uma série de empresas instaurando políticas que limitam o 
período de tempo em que seus funcionários podem negociar as ações no mercado secundário 
[para ações de empresas de capital fechado]. Como resultado, entre isso e a falta de fluxo de 
informações que normalmente ocorreria em uma empresa de capital aberto, não há uma 
avaliação eficiente. 
  
WSJ: A valorização da LinkedIn é justificada? 
  
Weiner: Não estamos focados no preço da ação ou no valor de mercado em nenhum dia ou 
semana determinados, nem mesmo de trimestre a trimestre. Temos um plano de longo prazo 
que vai se desdobrar durante muitos anos. A ut
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WSJ: Mas o sr. diz que existem algumas avaliações de valor de mercado que não são 
eficientes. Estamos em uma bolha? 
  
Weiner: Acho que é importante fazer uma distinção entre o desempenho de líderes em 
determinadas categorias hoje contra algumas das empresas que estavam abrindo o capital na 
fase final do auge da bolha de internet no fim dos anos 90. 
  
Considere empresas como Facebook, Zynga e Groupon. Essas firmas estão construindo 
negócios reais duradouros e isso está confirmado pelo sucesso que alcançaram até o 
momento. Quando as empresas não são rentáveis, você vai ouvir que elas estão reinvestindo 
em sua plataforma. 
  
WSJ: O sr. está dizendo que há um crescimento real, que existem modelos de negócio reais. 
Isso não significa necessariamente que as avaliações sejam justificadas. 
  
Weiner: Vamos deixar que o mercado determine o valor da empresa. Mas eu sei que as 
empresas hoje estão muito focadas em explorar ao máximo seu potencial, o que é bastante 
significativo. Isso ocorre em parte porque agora temos infraestrutura que conecta centenas de 
milhões de pessoas em todo o mundo em milésimos de segundo, o que nunca existiu antes. 
  
Mais importante ainda são as mudanças comportamentais que ocorrem como resultado dessa 
infraestrutura, a forma como as pessoas representam a sua identidade, a maneira em que 
estão se conectando com outras pessoas, e a forma como compartilham informações, 
conhecimentos, opiniões, idéias, tudo. 
  
WSJ: Que conselho o sr. daria a outras empresas que buscam abrir seu capital? 
  
Weiner: Um monte de empresas que hoje estão na trajetória de abrir o capital experimentará 
hipercrescimento. Reformulando um pouco a pergunta, que conselho eu daria para as 
empresas com hipercrescimento? 
  
Um velho amigo uma vez descreveu essa situação assim: Quando você lança um foguete no 
espaço, se a trajetória de lançamento dele estiver errada alguns centímetros, ele acabará 
vários quilômetros longe do alvo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 set. 2011, Empresas, p. B13. 
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