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O sueco Niklas Zennström revo-
lucionou pelo menos dois merca-
dos. Para alguns, foi o responsá-
vel por acabar com a indústria da
música, acostumando as pes-
soas a consumir arquivos digi-
tais pela internet, sem pagar por
eles. Depois, ele também trouxe
ao mercado a ideia de que se po-
de fazer ligações internacionais
de graça, de computador para
computador, via internet.

Em 2000, Zennström fundou
o Kazaa, um programa de com-
partilhamento de arquivos do ti-
po peer to peer (ponto a ponto).
Naquele momento, os usuários
de internet descobriram uma
maneira de enviar música uns pa-
ra os outros. Começava ali o pesa-
delo das gravadoras. “O que
aconteceu é que elas foram mui-
to lentas para se adaptar às mu-
danças”, diz Zennström. Ele con-
ta que ficou desapontado na épo-
ca porque tentou negociar com

essas empresas, chegou a apre-
sentar algumas propostas, mas
foi ignorado na época.

Hoje, lembra ele, as maiores
receitas da indústria fonográfica
vêm da distribuição de conteúdo
digital. Só na iTunes Store, loja
de músicas da Apple, 16 bilhões
de músicas foram baixadas até
outubro de 2011.

Três anos depois do Kazaa, em
2003, Zennström passou a ser o
pesadelo de outra indústria – a

de telecomunicações. Ele foi o
criador do serviço de voz e vídeo
mais usado na internet. No Sky-
pe, as ligações do Brasil para os
Estados Unidos custam R$ 0,05,
quando a chamada é feita para
um telefone. Mas, quando as
duas pessoas usam o programa
desenvolvido pelo sueco, a liga-
ção é gratuita. O Skype acabou
sendo comprado pelo eBay e de-
pois pela Microsoft.

O currículo do empreendedor

também contempla o Joost,
um serviço de distribuição de
vídeo online que não deu cer-
to, e a participação na direto-
ria da Rovio, criadora dos An-
gry Birds, e da Rdio, serviço de
música.

Toda essa experiência ele
emprega, agora, no fundo de
venture capital internacional
que criou há seis anos, o Ato-
mico. Como muitos investido-
res, está de olho nas oportuni-
dades da América Latina.

Oportunidades. Ontem, ele
estava em São Paulo para
anunciar a próxima jovem em-
presa a atuar no mercado bra-
sileiro. A sueca Wrapp, aplica-
tivo para distribuição de pre-
sentes via Facebook, quer ti-
rar proveito do engajamento
dos brasileiros nas redes so-
ciais, como afirma o diretor
de operações da empresa,
Carl Fritjofsson. O Brasil é o
segundo país com o maior nú-
mero de usuários totais no Fa-
cebook e o sexto com o maior
número de usuários no aplica-
tivo móvel da rede.

Outras empresas que o Ato-
mico apoia no Brasil são as
startups Pedidos Já, do Uru-
guai, Cinefis e Restorando, da
Argentina, e Bebê Store e Con-
nect Parts, do Brasil. O fundo
já investiu, internacionalmen-
te, cerca de US$ 210 milhões
em duas rodadas. / N.F.

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Dias antes do IPO (oferta ini-
cial de ações) mais esperado
dos últimos anos, o Facebook
determinou a elevação da refe-
rência de preços de seus pa-
péis em 8%. Com isso, a empre-
sa pode alcançar um valor de
mercado de US$ 100 bilhões
depois de sua entrada na Nas-
daq (Bolsa de Valores Eletrôni-
ca) na sexta-feira, superando
o McDonald’s e o Citigroup.

A meta do Facebook no mo-

mento do lançamento na bolsa
será a de vender as ações em um
patamar entre US$ 34 e US$ 38.
Até ontem, a previsão era de um
alvo variando de US$ 28 a US$ 35.
O novo nível indica otimismo da
empresa com o IPO. Normal-
mente, decisões para aumentar o
valor ocorrem por excesso de de-
manda de investidores.

Caso tenha sucesso
no lançamento, o Face-
bookconseguirá arreca-
dar mais de US$ 12 bi-
lhões, com uma valori-
zação de mercado de

US$ 104 bilhões, similar a de gi-
gantesdatecnologiacomo aAma-
zon e a Hewlett-Packard. Mark
Zuckerberg,presidentedaempre-
sa, terá uma fortuna de cerca de

US$ 25 bilhões aos 28 anos de ida-
de completados nesta semana.

Com esse valor, o Facebook
passará a ter o maior IPO da his-
tória das empresas de tecnologia
do Vale do Silício, superando em
mais de seis vezes o Google. Em
2004, ao lançar suas ações, o site
de buscas conseguiu arrecadar
cerca de US$ 2 bilhões.

Alguns analistas não descar-
tam a possibilidade de o entusias-

mo com o Facebook levar o pre-
ço das ações a ultrapassarem os
US$ 40 no primeiro pregão.

Mas há um crescente ceticis-
mo no mercado financeiro, indi-
cando que, depois desse boom
no começo, o valor das ações po-
de se deteriorar ao longo dos pró-
ximos meses.

Os resultados dos primeiros
trimestres da empresa depois de
abrir seu capital serão considera-

dos fundamentais para determi-
nar se o preço pago pelas ações
valeu a pena e se a empresa segui-
rá uma escalada de valorização
como o Google depois de seu
IPO em 2004.

Mobilidade. Um dos grandes
obstáculos para o Facebook, le-
vantado por seus próprios execu-
tivos, é a dificuldade em conse-
guir gerar receitas em publicida-
de no celular.

Atualmente, mais da metade
dos cerca dos 900 milhões de
usuários utilizam aparelhos mó-
veis para se conectar à rede so-
cial. E a empresa passou os últi-
mos anos concentrada no desen-
volvimento do site.

Além disso, segundo pesquisa
publicada ontem pela CNBC,
57% dos usuários do Facebook
nunca clicam em anúncios no si-
te. Outros 26% raramente o fa-
zem. A General Motors decidiu
suspender suas campanhas na re-
de, o que foi uma má notícia para
Zuckerberg (veja o texto ao lado).

Outros argumentam que o Fa-
cebook precisa descobrir uma
forma de usar as informações de
seus usuários de maneira que
eles não considerem uma inva-
são de privacidade.

Oi pede mudança em
edital de leilão do 4G

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

Às vésperas da oferta pública ini-
cial de ações (IPO, na sigla em
inglês) do Facebook, o Wall
Street Journal publicou reporta-
gem que revela o plano da Gene-
ral Motors de desistir de anun-
ciar no Facebook. Os executivos
de marketing da companhia — a
maior montadora de veículos
dos Estados Unidos – concluí-
ram que os anúncios pagos na re-
de social tiveram pouco impacto
nos consumidores, diz o jornal.

A empresa gastaria US$ 40 mi-
lhões com publicidade no Face-
book por ano. Desse montante,
US$ 10 milhões seriam pagos
apenas ao site e o resto seria usa-
do para cobrir os custos com o
conteúdo criado para o site, com
agências que administram o con-
teúdo e com a manutenção diá-
ria da página que ela mantém na
rede. Esta, de acordo com as pes-
soas ouvidas pelo Wall Street
Journal, continuará a ser usada
pela GM como uma ferramenta
de marketing. Assim como os
perfis para usuários comuns, es-

se recurso é grátis.
A GM começou a reavaliar sua

presença no Facebook no início
deste ano, depois de a equipe de
marketing começar a questionar
a eficiência dos anúncios, segun-
do o jornal. Executivos da monta-
dora teriam, aliás, se reunido
com gerentes da rede social para
falar sobre essas preocupações.
Eles teriam saído da reunião sem
a certeza de que o investimento
valia a pena.

“O recuo da GM vem no mo-
mento em que os anunciantes
têm questionado cada vez mais a

publicidade paga no Facebook”,
diz o Wall Street Journal. A repor-
tagem não detalha como o depar-
tamento de marketing da GM
mediu a ineficiência de seus
anúncios no Facebook.

Enquanto isso, notícias sobre

como o Facebook ajuda marcas a
se fortalecerem surgem a todo
momento.

Dados da empresa de pesqui-
sa Socialbakers mostram que
marcas globais estão usando a re-
de social para conquistar fãs afo-
ra de seus países de origem.

São dados relacionados ape-
nas às páginas de empresas, o re-
curso gratuito. A Coca-Cola lide-
ra o ranking de fãs, com 416 mi-
lhões, seguida de Starbucks,
Converse, Red Bull e Oreo. Veja
quais marcas são mais fortes de
acordo com o país.

Fundador do Skype e do Kazaa
procura oportunidades no Brasil

GM desiste de usar a rede social para publicidade

MARCIO FERNANDES/AE
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Facebook
eleva preço
de ação
para IPO
Empresa valeria mais de US$ 100 bilhões,
mais do que o McDonald’s e o Citigroup

Mariana Durão / RIO

A participação da Oi no leilão de
telefonia de quarta geração (4G)
pode ser limitada caso a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) não acate sugestão de
mudança no edital enviada pela
operadora na semana passada.

A Oi solicitou à Anatel que as
atuais operadoras MMDS (Servi-
ço de Distribuição de Sinais Mul-
tiponto Multicanal) na faixa de
2,5 GHz divulguem antes da en-
trega dos envelopes, em 5 de ju-
nho, se abrirão mão de suas licen-
ças. Sem essa informação dificil-
mente a Oi participará da dispu-
ta de lotes regionais, disse on-
tem seu presidente, Francisco
Valim. “Não posso ‘bidar’ (fazer
proposta) por um negócio em
que não sei o que vou comprar.”

Pela regra atual as empresas
têm até o dia 5 para se manifesta-
rem o que, na análise de Valim,

dificulta a decisão e reduz a com-
petitividade da concorrência. O
maior problema é que as licen-
ças estão em capitais como Rio,
São Paulo, Salvador, Curitiba,
Porto Alegre e Belo Horizonte, o
filé das áreas regionais.

A Oi divulgou seu primeiro ba-
lanço após a reestruturação so-
cietária aprovada em 1º de mar-
ço. A operação deu origem à Oi
S.A., novo nome da antiga Brasil
Telecom (BrT), que consolidou
ações de Telemar, TNL e Coari.

De janeiro a março, o lucro lí-
quido da operadora foi de R$ 346
milhões, levando em conta dois
meses de resultados da BrT e um
mês de Telemar pós incorpora-
ções societárias. O salto foi de
272%, mas teve como base de
comparação só o lucro da Brasil
Telecom no primeiro trimestre
de 2011, de R$ 93 milhões, o que
dificulta a comparação.

Executivos da empresa desta-
caram que este será o lucro utili-
zado como base para cálculo de
dividendos para acionistas da no-
va Oi./ COLABOROU RODRIGO PETRY

Expectativa. IPO do site criado por Zuckerberg pode ser o maior da história das empresas de tecnologia do Vale do Silício

Mantido o texto atual,
operadora não participará
da disputa de lotes
regionais da telefonia
de quarta geração

Em busca de startups. Zennström apoia empresas no Brasil

Empreendedor sueco
comanda o fundo
Atomico, que tem em
sua carteira a Rovio,
criadora do Angry Birds

● Revisão de orçamento
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Leia o Estadão no Tablet.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

US$ 40
milhões por ano era o que a GM
gastava com publicidade e
conteúdo no Facebook
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 maio 2012, Economia & Negócios, p. B16.




