
O resultado da Lupatech
(MYPK3) no último trimestre
de 2011 foi fraco sob o ponto
de vista do ligeiro crescimento
de receitas, do aumento de
despesas operacionais, que
comprometeram ainda mais a
geração de caixa da companhia;
e do alto patamar de
endividamento no qual a empresa
se manteve, segundo análise
do BB Investimentos. Além disso,
o banco considera negativa a
notícia divulgada pela companhia
sobre o cancelamento dos
contratos de prestação de
serviços especializados offshore
com a Petrobras, assinado
em junho de 2010. O banco
continua com preço alvo para as
ações da Lupatech em revisão.
A companhia encerrou o quarto
trimestre de 2011 com alto
patamar de alavancagem, com
endividamento bruto em
R$ 1.284,4 milhões (R$ 1.260,3
em dívida líquida). Boa parte
da dívida está concentrada no
curto prazo com 53% do total,
em linhas bancárias, debêntures
e bônus perpétuos. O resultado
líquido da empresa do período
ficou negativo em R$ 112,4
milhões. É seu quarto trimestre
consecutivo de prejuízo.
O resultado líquido consolidado
no ano ficou em R$ 241,9 milhões.

Uma empresa de tecnologia avisa ao mundo que abrirá o seu capi-
tal. Mas é bom ressaltar que o grupo controlador será capaz de man-
ter participação majoritária com apenas 9% do capital total, graças
à posse de ações que dão direito a dez vezes mais votos do que os
papéis a serem vendidos ao grande público. Adicionalmente, que
tal citar que o controlador da empresa também é o CEO e o Presi-
dente do Conselho de Administração?

Não satisfeita, a companhia também comunica que faturou
US$ 3,7 bilhões e lucrou, em termos líquidos, US$ 1 bilhão em 2011.
O preço proposto para a sua oferta? Valor de mercado de aproxima-
damente US$ 100 bilhões, resultando em um P/L corrente próximo
a 100, contra uma média do mercado americano de 13 e de empresas
como a Google (normalmente usada como comparativo) de 18. An-
tes que os analistas de governança corporativa e de investimentos
surtem, a empresa lembra que conta com a bagatela de 845 milhões
de usuários (12% da população mundial), seu maior ativo, número
que cresceu quase cinco vezes nos últimos dois anos. A cada um mi-
nuto, cerca de 2 milhões de comentários / “curtidas” são postados
no Facebook. A companhia aposta tudo no conceito marketing via
rede social , deixando para trás a chamada propaganda estática. Ho-
je, 85% de seu faturamento vêm dessa fonte e apenas 15% de transa-
ções on line. O grande desafio é criar conteúdo para manter as pes-
soas mais horas em frente a um computador ou telefone celular.

No entanto, o lado racional se inco-
moda, não ignorando riscos enormes: A
manutenção do nível de interesse dos
usuários (é mais fácil ganhar ou perder
usuários desse ponto?), a competição fe-
roz e o problema mais delicado desse ti-
po de negócio — a manutenção de um
sistema rígido contra o vazamento de in-
formações, respeitando políticas de pri-
vacidade, sob permanente exposição a
bilionários processos. A empresa expli-
cita em seu prospecto de venda que não

há destino específico para os R$ 5 bilhões a serem levantados no
IPO, o que não ajuda em nada na construção de confiança.

Experiências históricas devem ser comparadas: No ano 2000, o
provedor American On Line estava avaliado pelo mercado em
US$ 160 bilhões; hoje, o comprador não paga mais de US$ 1,8 bi-
lhão pelo total de ações. Os mais otimistas contra-atacam com o
exemplo da Google, que abriu o capital em 2004 com p//L corren-
te na casa dos 200 e a cotação multiplicou por sete nos últimos oi-
to anos. Porém, do tamanho e preço ambicioso que chega o Face-
book, para repetir esse desempenho, a companhia teria que valer
“duas Apples” (atualmente, o maior valor de mercado) até 2019.

Mesmo sem especialização em ações de tecnologia, quem conhe-
ce um pouco de valuation sente o sinal de perigo. Há grande possi-
bilidade de, pela primeira vez, uma empresa desse segmento ter
chegado próxima ao seu auge antes da abertura de capital. Estatís-
ticas indicam que ao menos mil pessoas, com participações ínfi-
mas, ficarão milionárias. Resta saber quem ficará mais pobre, ca-
so não haja geração de riqueza adicional.

Bolhas são comuns no mercado financeiro, mas as raízes mudam
ao longo do tempo. A história mostra centenas de casos de empresas
que foram do pico de demanda ao desprezo da noite para o dia. Em
termos agregados, são registrados 13 episódios históricos de pânico
(estouro de bolhas) nos mercado mundiais (o último em 2008). Em
comum, a sensação de que “o mundo mudou e essa empresa certa-
mente será única ao capturar esse modo revolucionário de enxergar
o futuro”. Quantas vezes não ouvimos isso, entre 1996 e 2002, quan-
do o Nasdaq perdeu 83% de seu valor de mercado? Bolhas realmente
se repetem, mas ao menos com um pouco mais de criatividade na
origem. Vamos agora “curtir” esse artigo com todos os “amigos” até
maio, mês para o qual foi adiada, ainda sem explicação, a oferta. ■

Facebook, a bolha se repete?

Açõesda Apple vão chegara US$ 1.001

INVESTIMENTO

O Credit Suisse divulgou sua
carteira recomendada para o
mês de abril. O destaque são
as ações dos setores domésti-
cos, que compõem cerca de
dois terços das indicações de
investimentos. O banco sus-
tenta a preferência pelos pa-
péis devido à expectativa de
crescimento desses setores,
juntamente com a melhora da
economia, prevista para o iní-
cio do segundo semestre des-
te ano e impulsionada pelo
afrouxamento monetário. A
redução na exposição de

ações dos setores voltados à ex-
portação se dá, principalmen-
te, nos segmentos petroquími-
cos e aeroespaciais. O setor de
bebidas e alimentos e de ati-
vos bancários tiveram sua ex-
posição reduzida. No lugar des-
sas ações, entraram papéis de
varejo e imóveis. Ações da Ma-
risa entraram na carteira por
sua “melhora acentuada” na
rentabilidade. Com as preocu-
pações com a economia, a re-
comendação para papéis da Va-
le foram substituídos pelos pa-
péis da Klabin. ■

Fontes: BM&FBovespa e Brasil Econômico
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LUPATECH

O Centro de Finanças da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) realiza
na terça-feira, dia 10 de abril,
às 19h, a palestra “Novos produ-
tos de investimento: diversifica-
ção e proteção da carteira de in-
vestimentos”. Silvio Samuel,
presidente do comitê de bench-
mark da Anbima, e Luiz Jorge,
diretor da BNP Paribas Asset Ma-
nagement, serão os dois pales-
trantes. A palestra será realiza-
da no Salão Nobre da instituição
de ensino, localizada na Rua Ita-
peva, 432, na Bela Vista. Infor-
mações:www.fgv.br/gvcef. ■

Credit Suisse anuncia carteira
recomendada para abril

Com fechamento em queda de 3,25% no pregão de ontem,
as ações preferenciais da Randon (RAPT4) tem sinal de
compra na avaliação do grafista da Gradual Investimentos,
Regis Sarmiento Chinchila. O papel encerrou a última sessão
cotado a R$ 11,61, abaixo do valor da ordem de compra
recomendada por Chinchila, que foi de R$ 11,90/R$ 11,95,
ainda no começo do pregão. Para Chinchila a ação segue com
o primeiro objetivo de R$ 12,62 e, rompendo esse patamar,
vai buscar os R$ 13. “O que vemos é de o papel de fato vem
em uma tendência de alta e está corrigindo nos últimos dias.
A tendência está sendo testada no momento”, avalia Leandro
Ruschel, analista técnico e sócio da Leandro & Stormer.
Ruschel enxerga em seus gráficos uma resistência imediata
entre R$ 12,10 e R$ 12,25, cotação máxima do papel na
terça-feira. O objetivo da ação é o preço máximo de março,
quando chegou a custar R$ 12,80. "Se romper os R$ 12,25, o
movimento de alta para alcançar o objetivo será rápido, de no
máximo dois ou três pregões", explica Ruschel. Entretanto, ele
adianta que, se a correção do papel for mais profunda e recuar
para menos de R$ 11,40, firmando-se em patamar inferior, há
a formação de um pivô de baixa, termo técnico para reversão
de tendência. O analista da Gradual Investimentos recomenda
a ordem de stop loss aos R$ 11,44. Weruska Goeking

FGV fala sobre
investimentos

Sinalde compraparaações da Randon

PALESTRA

Facebook tem
845 milhões
de usuários,
com 2 milhões
de comentários
a cada minuto

ALEXANDRE PÓVOA
Presidente Valorando Consultoria
Autor dos livros: “Mundo Financeiro,
o Olhar de um Gestor” e “Valuation,
Como Precificar Ações”

HOME BROKER

As ações da Apple devem chegar a US$ 1.001 nos próximos 12 meses,
tendo em vista que a fabricante entra em novos mercados e cresce
na China, prevê o analista Brian White, da Topeka Capital Markets.
Muitos especialistas chegaram a duvidar de que a ação da Apple fosse
capaz de passar de US$ 600. Atualmente, a mediana do preço-alvo
é levemente abaixo de US$ 700, de acordo com números da Thomson
Reuters. Hoje, a Apple é a companhia mais valiosa do mundo.

BB Investimentos revê
preço alvo da companhia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 35.




