
Participar de uma oferta inicial
de ações (IPO) como a do Face-
book é para poucos. Segundo
especialistas, no Brasil esta rea-
lidade se resumiria somente
aos investidores super qualifi-
cados, uma vez que investir lá
fora não é simples e significa se-
guir uma série de regras e buro-
cracias — como abrir conta em
um banco estrangeiro e que,
muitas vezes, só aceitam re-
messas grandes de recursos.

Segundo Antenor Gomes Fer-

nandes, gestor da STK Capital,
que administra R$ 350 milhões
em ativos, o melhor caminho
para este seleto grupo são os
fundos de investimento, admi-
nistrados normalmente por
grandes bancos ou corretoras,
que têm permissão para alocar
recursos em ações de empresas
no exterior.

“A pessoa física não conse-
gue abrir uma conta e comprar
diretamente numa empresa, a
melhor forma é delegar esta de-
cisão para um gestor”, diz.

Paulo Bittencourt, diretor da
Apogeo, diz que mesmo com
os fundos não é tão fácil para
um investidor encontrar um

O Facebook agitou investidores
ontem ao entrar com o tão aguar-
dado pedido de oferta inicial de
ações (IPO), que promete ficar
para a história como a maior já
realizada por uma empresa de
tecnologia. A estimativa é que le-
vante cerca de US$ 5 bilhões. Pa-
ra se ter uma ideia, quando o
Google abriu capital, em 2004,
levantou cerca de US$ 2 bilhões
e o Linkedin, US$ 350 milhões,
no ano passado.

“O IPO do Facebook vai ser
badalado, pois a empresa já
vem a mercado com um valor
bastante alto entre US$ 75 bi-
lhões e US$ 100 bilhões. É, sem
dúvida, um dos maiores já vis-
to”, afirma Antenor Gomes Fer-
nandes, gestor da STK Capital.

Todos os agentes de mercado
querem um pedaço do sucesso
que pode ser essa oferta. Depois
de uma disputa acirrada entre
os bancos de investimento, on-
tem a rede social escolheu o
Morgan Stanley para ser coorde-
nador líder da oferta. Além dis-
so, as bolsas americanas Nyse
Euronext e Nasdaq estão compe-
tindo para ver em qual delas as
ações seriam listadas — até o fe-
chamento desta edição, não ha-
via decisão sobre isso.

Os números do Facebook são
robustos. A receita líquida do
ano passado foi de US$ 3,7 bi-
lhões e o lucro líquido no perío-
do foi de US$ 1 bilhão, segundo
dados do prospecto. De acordo

com Gomes Fernandes, cerca
de 90% da receita da empresa é
gerada das propagandas. Além
disso, o fato de a rede social ter
800 milhões de usuários e um
tempo de permanência alto a
torna espaço ideal para propa-
ganda direcionada. “E isso aca-
ba gerando um prêmio alto para
o Facebook”, diz.

Além do potencial de cresci-
mento da empresa, o agente au-
tônomo Bruno Lembi afirma
que outros fatores favorecem a
oferta, como o momento positi-
vo da bolsa de Nova York (que,
neste início de ano, registrou
maior alta desde 1994), sinais
de que a China pode começar a
cortar juros; dados positivos
da economia americana e uma
grande liquidez nos mercados,
visto que os bancos estão mais
cautelosos em dar crédito por
falta de demanda e porque a
economia real ainda está bas-
tante debilitada. “Há muita li-
quidez represada e os bancos
vão se aproveitar, acredito que
deve haver uma demanda forte
por papéis do Facebook. Vai ser
um IPO que vai ficar para histó-
ria”, considera.

Paulo Bittencourt, diretor da
Apogeo, também vê o momen-
to como muito oportuno para
abertura de capital do Face-
book. “O mercado passou um
longo período, desde a crise de
2008, sem grandes ofertas pre-
vistas. Talvez esta seja a pionei-
ra de uma série de outras”, diz.

Agentes financeiros
Além do Morgan Stanley, os ban-
cos Goldman Sachs, JPMorgan
Chase e Bank of America também
devem participar da distribuição
de ações. Ser escolhido para lide-
rar a abertura de capital do Face-
book é uma vitória para o Morgan
Stanley e seu diretor global, Mi-
chael Grimes, responsável pela
área de tecnologia da instituição.

No ano passado, o banco ga-
nhou a liderança na maior parte
das ofertas iniciais de ações das
empresas de internet realizadas
nos Estado Unidos e, se assumir
o IPO do Facebook, o banco lide-
rará o ranking de líderes de ofer-
tas iniciais naquele país pelo ter-
ceiro ano consecutivo.

“O fato de que eles levarem
tantos negócios de perfil de mí-
dia social no ano passado é pro-
va positiva de que somos capa-
zes de obter outros negócios nes-
ta natureza”,defende Grimes.

A estimativa é que os banquei-
ros ganhem uma taxa de comis-
são entre 1% e 1,5% do total da
oferta de ações do Facebook,
apesar de a companhia ainda
não ter definido um percentual
final. ■ *com Bloomberg, leia
mais na página 39

Priscila Dadona *
pdadona@brasileconomico.com.br
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Finalmente o
Facebook vai
chegar às bolsas

Custa caro para um
Estes IPOs são voltados
para investidores
super qualificados, com
R$ 1 milhão disponível

Com a expectativa de
captar US$ 5 bilhões,
este promete ser o
maior IPO realizado
por uma empresa de
tecnologia

Rede social de Zuckerberg entra com pedido de abertura
de capital; agora, Nyse e Nasdaq tentam seduzir empresa
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facebook.com  
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no site
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aquisição: Parakey, 
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Estreia o filme “The 
Social Network”, 
que conta a história 
do Facebook; Mark 
Zuckerberg é 
interprato pelo ator 
Jesse Eisenberg
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Mark Zuckerberg é 
eleito Homem do Ano 
pela revista americana 
Time. Motivo: ele mudou 
a forma como as 
pessoas se relacionam, 
opina o periódico
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Eduardo Saver se 
desentende com 
Mark Zuckerberg 
e processa o 
fundador do 
Facebook
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gestor específico que vai inves-
tir nesta ou naquela ação. “Não
necessariamente o gestor vai
participar do IPO, esta decisão
é sempre do gestor.”

Para ele, aplicar numa ação
estreante é muito arriscado pe-
lo nível de conhecimento que
se precisa ter da empresa, do
potencial que ela tem de cresci-
mento e de falta de histórico.
“IPOs são envolvidos de gran-
de glamour. Ter o glamour não
é necessariamente um bom ne-
gócio”, afirma.

Outra alternativa para quem
pensa em aplicar em ações de
uma empresa estrangeira são os
chamados Brazilian Depository

Receipts (BDRs) — mas deve le-
var algum tempo até que os reci-
bos de ações do Facebook este-
jam disponíveis no Brasil.

Hoje a bolsa brasileira já dis-
ponibiliza BDRS não patrocina-
dos de importantes empresas es-
trangeiras como Apple, Google,
Bank of America, Arcelor Mit-
tal, Goldman Sachs, Walmart,
Exxon Mobil, Mc Donald’s en-
tre outras. Mas mesmo com a
mudança de regra, o investi-
mento ainda é alto — para apli-
car em fundos de BDRs, cuja
aplicação mínima inicial é de
R$ 300 mil. Além disso, a liqui-
dez destes papéis ainda deixa
muito a desejar. ■ P.D.

A abertura de capital da rede de
relacionamentos mais popular
do mundo é apenas mais uma
das proezas de Mark Zucker-
berg. Prestes a completar 28
anos, o jovem nerd acumula
uma fortuna pessoal que beira
US$ 18 bilhões e envolveu-se
em dezenas de histórias polêmi-
cas e casos mal resolvidos, co-
mo a briga que envolveu os co-
fundadores do Facebook, Dus-
tin Moskovitz, Chris Hughes e o
brasileiro Eduardo Saverin.

O livro “The Accidental Billio-
naires”, de Ben Mezrich, é re-
cheado de depoimentos de Save-
rin, que se sentiu prejudicado
por algumas decisões de Zucker-
berg à frente do Facebook, cul-
minando no fim da amizade e
sua saída do time de fundado-
res. A publicação causou burbu-
rinho mesmo quando foi adapta-
da ao cinema em 2010, sob o no-
me “A Rede Social”, em uma re-

ferência aos jogos de interesses
que permearam a criação do si-
te que, a princípio, só tinha co-
mo objetivo aproximar Zucker-
berg das garotas da Universida-
de de Harvard, onde ingressou
em setembro de 2002 para cur-
sar ciências da computação.

Há inconsistências sobre a
real participação do brasileiro
na criação do Facebook e o
quanto ele perdeu deixando o
negócio, mas o Saverin detém
hoje 5% das ações da rede so-
cial, o que deve render bons fru-
tos se o IPO de US$ 5 bilhões for
confirmado.

De nerd à estrela
O interesse de Zuckerberg por
tecnologia teve início ainda na
adolescência e, com o apoio do
pai, teve aulas de desenvolvi-
mento de software. Antes de ini-
ciar o curso universitário, traba-
lhou em diversas empresas, on-
de criou softwares e chegou a
ser sondado para trabalhar no
AOL e na Microsoft.

Conta-se que a criação do Fa-
cebook, que colocava em vota-
ção algumas estudantes de Har-
vard e daria origem a um ran-
king com as mais “sedutores”,
foi feita após uma desilusão
amorosa de Zuckerberg, que
buscava uma vingança e a apro-
ximação dele e de amigos nerds
às colegas de universidade.

O sucesso do site foi enorme
e chegou a derrubar a internet
de Harvard. O resto é história.
Em 2010, Zuckerberg foi eleito
pela revista Time a personalida-
de do ano e, em fevereiro de
2011, participou de jantar com o
presidente americano Barack
Obama. O Facebook tem mais
de 800 milhões de usuários, sen-
do 35 milhões deles no Brasil.

Polêmicas à parte, o gênio da
computação parece ser movido
por desafios anuais. Em 2010 a
opção foi por estudar manda-
rim. No ano passado a meta era
se tornar “quase” vegetariano.
Ele só comeria carne de animais
abatidos por ele mesmo. ■

A página do Banco do Brasil na
Internet foi a vítima da vez do
ataque de hackers contra ban-
cos brasileiros ontem. Segundo
a instituição, seu website regis-
trou picos no volume de aces-
sos, causando lentidão no siste-
ma em algumas regiões do país,
mas segundo o banco não hou-
ve riscos à segurança das infor-
mações de clientes.

“O Banco do Brasil rechaça
qualquer especulação sobre
ameaça à segurança dos servido-
res e sistemas operacionais”,
afirmou o banco em nota.

Na segunda-feira, o grupo
de ciberativistas Anonymous
anunciou que faria durante a
semana vários ataques às pági-
nas de bancos no mundo todo.
No mesmo dia, o site do Itaú
Unibanco enfrentou intermi-
tência pela manhã.

O mesmo problema aconte-
ceu na terça-feira com o Brades-
co, que também corrigiu o pro-
blema ainda pela manhã.

Em todos os casos, segundo
informaram os bancos, o tipo
de ataque foi o mesmo: uma
ação coordenada para aumen-
tar agressivamente o número
de acessos ao endereço eletrôni-
co visado, em número superior
à capacidade do servidor.

“Chegamos a ter mais do que
o dobro do número de acessos
que temos normalmente”, dis-
se na véspera o vice-presidente
do Bradesco Aurélio Conrado
Boni, durante apresentação dos
resultados trimestrais.

O Santander Brasil afirmou
que, embora não tenha percebi-
do nenhum ataque desse espé-
cie em seu endereço eletrônico,
já está há uma semana se prepa-
rando para isso. Os bancos asse-
guram a confidencialidade e
proteção dos dados dos clien-
tes. ■ Reuters

brasileiro ser sócio da empresa

Jovem, bilionário,
nerd e muito polêmico

Hackers mantêm
invasão a bancos

Jacques Pena assume Banco de Brasília

Adriano Machado/Bloomberg

Ação coordenada do grupo
Anonymous já invadiu sites do
Itaú e Bradesco esta semana

Valter Campanato/ABr

A rede de contatos e de intrigas que fizeram de Zuckerberg um astro

O lucro líquido do discreto Ban-
co Safra avançou 19,7% em
2011, atingindo R$ 1,25 bilhão.
Os ativos da instituição finan-
ceira aumentarm 18,5%, totali-
zando R$ 86,9 bilhões ao final
do exercício. A carteira de cré-
dito, incluindo avais e fianças,
fechou o ano com o total de R$
56,9 bilhões, um incremento
de 31,8% em relação ao fim de
2010. A inadimplência da car-
teira (atrasos acima de 90 dias)
ficou em 1,1%.

“Conseguimos aumentar
nossas operações de forma sig-
nificativa, mantendo a política
conservadora de sempre, bem
como o foco na solidez”, diz

Rossano Maranhão, presidente
do Banco Safra.

O patrimônio líquido do Sa-
fra atingiu R$ 6 bilhões e a ren-
tabilidade anualizada foi de
21,6%. O índice de Basileia,
que indica a alavancagem do
banco e o potencial de expan-
são de crédito, ficou em 13,2%
— o mínimo exigido pelo Banco
Central é de 11%. O banco des-
taca ainda as operações de cap-
tação realizadas no exterior,
que somaram R$ 2,1 bilhões.

Os recursos de terceiros (soma
das captações e dos recursos ad-
ministrados pela Safra Asset Ma-
nagement) atingiram R$ 106,5 bi-
lhões, alta de 28,6%. ■

AGENDA
● No Brasil, o IPC-Fipe será
divulgado às 5h e o PMI
do setor de serviços, às 23h.
● Na Zona do Euro tem
preços ao produtor, às 8h.
● Nos Estados Unidos estão
previstos dados de novos pedidos
de seguro-desemprego, às 11h30.

Jacques Pena assumiu ontem a presidência do Banco de Brasília, em
cerimônia que contou com a presença do governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz. Ele assume o lugar de Edmilson Gama Silva.
Na posse, o novo executivo ressaltou que o BRB não está à venda e esta
hipótese não está na agenda de seu acionista controlador, o Governo
do Distrito Federal. Mineiro, de 55 anos, Pena é funcionário aposentado
do Banco do Brasil e foi chefe da Casa Civil de Queiroz.

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

Lucro do Safra sobe 19,7%
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Rede é avaliada em  
US$ 50 bilhões de valor 
de mercado, depois de 
receber US$ 500 milhões 
de investimentos do 
Goldman Sachs e da 
Digital Sky Technologies
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Facebook é primeiro 
colocado no ranking 
do Ad Planner Top 
1000 Sites, de sites 
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590 milhões de visitas 
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30,9 milhões de 
usuários no Brasil 
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escritório local
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iCrossing, empresa 
de marketing 
digital, prevê que 
rede social terá  
1 bilhão de usuários 
no mundo até 
agosto de 2012
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