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104,6
bilhões de dólares foi em
quanto o Facebook foi avalia-
do na sexta-feira, após es-
treia na bolsa

2,7
bilhões de dólares são
acrescentados ao valor da
empresa para cada dólar a
mais no preço da ação, de
acordo com a Bloomberg

38,23
dólares foi em quanto as
ações do Facebook fecha-
ram na sexta-feira

Enquanto o primeiro bilhão de
usuários não chega, o Facebook
foi conseguir na bolsa de valores
Nasdaq uma marca bilionária
mais importante: a rede social fe-
chou seu primeiro dia como em-
presa de capital aberto valendo
mais de US$ 104,6 bilhões.

A valorização é fruto da oferta
pública inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês) que a companhia
de Mark Zuckerberg realizou na
última quinta-feira. Naquele dia,
depois do fechamento do merca-
do, o Facebook e os bancos que o
ajudaram na operação definiram
que as ações valiam US$ 38 cada
uma e que colocariam à venda
421.233.615 delas.

Mas a ansiedade financeira fi-
cou para o dia seguinte, quando
qualquer pessoa, empresa ou in-
vestidor poderia comprar um pe-
dacinho da rede social via Nas-
daq, bolsa que negocia papéis de
empresas de tecnologia. Zucker-
berg – que até o fim daquele dia
estaria US$ 10,3 bilhões mais rico
– abriu o pregão remotamente,
da sede do Facebook na Califór-
nia. Durante a semana, analistas
financeiros afirmaram que o va-
lor inicial de US$ 38 deveria au-
mentar até 50% no primeiro dia.
Mas isso não foi nem de longe o
que aconteceu.

Asações darede social que con-
ta com mais de 900 milhões de
usuários ativos fecharam seu pri-
meiro dia com um singelo au-
mento de 0,61%, valendo US$
38,23. Pouco, se comparado com
a valorização de 18% que os pa-
péis do Google conseguiram em
2004 e a de 109% do LinkedIn em
maio do ano passado.

Mas é do Facebook que esta-

mos falando, e Facebook sempre
vem com grandiosos números.
Foi a 11ª empresa de internet a
abrir seu capital este ano e já vale
mais do que as outras dez juntas
– o LinkedIn, segundo colocado,
é avaliado em US$ 10,3 bilhões.

Ao arrecadar US$ 16 bilhões, o
IPO do Facebook tornou-se o
maior já feito por uma empresa
de tecnologia. E o volume de

ações também bateu recorde: fo-
ram 485 milhões vendidos no dia
– cem milhões só nos cinco pri-
meiros minutos –, superando a
GM e seus 458 milhões de papéis
negociados num dia, em 2010.

“A escala (desse IPO) é algo
monstruoso. Nada parecido já
aconteceuantese nuncavai acon-
tecer de novo. Você simplesmen-
te não pode comparar”, disse
Francis Gaskins, pesquisador do
IPODesktop à Bloomberg.

E o que muda para você? Mais
dinheiro rolando dentro da em-
presa pode significar mais inves-
timentos em inovação e seguran-
ça. Mas há quem diga, como o
colunista do Gizmodo Mat Ho-
nan, que o Facebook vai aumen-
tar o foco em ações de publicida-
de e a insistência para você ver e
clicar e interagir com anúncios,
afinal, eles são a principal fonte
de renda da rede social e a pro-
messa de que ela será um negó-
cio cada vez mais rentável.

NÚMEROS

a rede de
us$100 bilhões

PERSONAL NERD

Hacker CEO. Zuckerberg abriu a negociação e atualizou o status para: ‘listou uma empresa na Nasdaq’

● Perto de
alcançar 1 bilhão
de usuários,
o Facebook agora
tem bilhões de
dólares a mais para
aprimorar o serviço

Entenda por que seus dados 
são valiosos para o Facebook, 
que os usa como moeda de 
troca para vender publicidade, 
sua principal fonte de receita

COMO O FACEBOOK 
GANHA DINHEIRO
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US$ 3,71 
bilhões
em 2011 

Do total, 12% da receita veio da 
desenvolvedora do FarmVille, tanto 
na forma de compra de moedas 
virtuais, como em anúncios 

do valor de cada compra de bens 
virtuais feita pela plataforma 
Payments fica para o Facebook

Tipos de 
anúncios

A receita

OS ANUNCIANTES 
ESCOLHEM O PÚBLICO
As empresas podem optar por 
características específicas, categorias de 
interesse e palavras-chave que 
descrevem os gostos dos usuários

$

POR CLIQUE 
Empresa diz quanto quer 
pagar por cada clique recebido 

POR IMPRESSÕES 
Cobrança se dá a cada 1.000 
visualizações do anúncio 

Como os anúncios chegam até você?
É como um leilão: quanto mais a empresa está 
disposta a pagar, mais chances tem de seu anúncio 
ser exibido nas páginas de seus usuários-alvo

15%

com anúncios 
direcionados

com paga-
mentos
online

85%

Divulgam sites, aplicativos, eventos 
e páginas internas do Facebook. 
Possuem aspectos sociais como 
enquete, comentários e visualização 
de amigos que já curtiram o conteúdoCurtir

A

ANÚNCIOS PADRÃO

Publicações de usuários 
na página de uma 
empresa viram conteúdo 
para o anúncio; também 
há recursos sociais

A

PAGE POST ADS

Atualizações de um usuário que 
já curte a página da empresa são 
divulgadas como propaganda, 
respeitando as configurações
de privacidade do usuário

A

HISTÓRIAS PATROCINADAS

OS ANÚNCIOS

O FACEBOOK 
DISTRIBUI DE ACORDO 
COM SEUS DADOS
O Facebook não vende dados 
dos usuários para os anunciantes. 
É a rede social que encaminha os 
anúncios para os usuários de 
acordo com o perfil determinado 
pelo anunciante

APLICATIVOS 
• Músicas ouvidas 
no Grooveshark
• Notícias lidas 
em social readers
• Mensagens 
importadas 
do Twitter
• Imagens 
marcadas no 
Pinterest
• Check-ins do 
Foursquare
• Jogos sociais

OPEN GRAPH 
Sites que têm o botão curtir 
e outros serviços do Facebook 
• Notícias comentadas
• Assuntos curtidos
• Links compartilhados

COOKIES
Arquivos instalados no 
browser que armazenam 
seus hábitos de navegação
• Sites visitados
• Buscas realizadas 
• Produtos comprados

20

A

LOCALIZAÇÃO 

LISTA DE 
AMIGOS

PÁGINAS 
CURTIDAS

PREFERÊNCIAS 
CULTURAIS

TIPO DE 
EMPRESA / 

ENTIDADE DE 
EDUCAÇÃO

MODELO 
DE 
CELULAR 

PALAVRAS-CHAVE 
NO PERFIL

STATUS DE 
RELACIONAMENTO

GÊNERO

IDADE

De onde 
vêm as 
informações?

• Página 
de perfil

• Atualizações:
- Temas de interesse
- Produtos 
comentados 
- Lugares visitados
- Links 
compartilhados 

• Moeda de troca: 
Suas informações 
pessoais são o principal 
atrativo comercial do 
Facebook 

O Facebook também aprende por:

30%
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2012, Link, p. L3.




