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Investimento

O vocalista do grupo
irlandês U2, Bono,
pode ter se torna-
do ontem o músico

mais rico do mundo, por cau-
sa de um investimento feito
em 2009 na rede social Face-
book.

Por meio da sua companhia
de investimentos Elevation
Partners – que tem interesses

na indústria tecnológica, musi-
cal e da informação –, Bono in-
vestiu cerca de US$ 90 milhões
para comprar 2,3% da rede funda-
da por Mark Zuckerberg, opera-
ção à época criticada e até ridicu-
larizada por muitos analistas.

Com a abertura de capital reali-
zada ontem, que avaliou o Face-
book em mais de US$ 100 bi-
lhões, a empresa do cantor pas-

sou a deter cerca de US$ 2,5 bi-
lhões, dos quais Bono teria direi-
to a US$ 1,5 bilhão. Segundo a
revista Forbes, Bono é um dos 12
maiores acionistas da rede so-
cial.

De acordo com o blog de tecno-
logia Business Insider, o cantor te-
ria acumulado, em seus 30 anos
de carreira, uma fortuna de US$
900 milhões. Ou seja, apenas

com o investimento no Face-
book, teria conseguido supe-
rar esse patrimônio.

Com isso, Bono superaria o
ex-Beatle Paul McCartney,
que tem uma fortuna estima-
da em cerca de US$ 1 bilhão e
era considerado, até agora, o
músico mais rico do mundo.

Em entrevista à rede de TV
americana MSNBC para falar
sobre a escassez de alimentos
na África, porém, o cantor des-
denhou de sua posição de bi-
lionário da internet. “Ao con-
trário do que vem sendo noti-
ciado, eu não sou um bilioná-
rio ou mais rico do que qual-
quer Beatle”, disse.

“Na Elevation, nós investi-
mos o dinheiro de outras pes-
soas – doações, fundos de pen-
são”, disse. “Somos pagos pa-
ra isso, claro. Mas, você sabe,
eu já me sentia rico quando
tinha 20 anos e minha mulher
pagava minhas contas. Ape-
nas por estar em uma banda,
eu sempre me senti abençoa-
do.”

Entre 2007 e 2008, a Eleva-
tion Partners já havia investi-
do em uma outra grande com-
panhia de tecnologia america-
na, a Palm. Mas, diferente-
mente do Facebook, a empre-
sa apenas “empatou” seu in-
vestimento de mais de US$
300 milhões em 2010, quando
a Palm foi vendida para a fabri-
cante de computadores ameri-
c a n a H P . / A G Ê N C I A S
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Analistas ainda veem
rede social com otimismo

A estreia do Facebook ontem na bolsa
eletrônica Nasdaq movimentou o mer-
cado financeiro ao mesmo tempo em
que marcou um momento histórico

na área de tecnologia – os mais de US$ 100 bi-
lhões em que a rede social foi avaliada já repre-
sentam a maior transação de uma empresa des-
sa natureza na história. Mas, mesmo que a cara
sorridente de Mark Zuckerberg continue apare-

cendo no noticiário nos próximos dias, nada garan-
te que o Facebook seja uma empresa com um futu-
ro brilhante. Pelo simples fato de que o Facebook é
e será uma empresa grande num mercado ainda
em desenvolvimento, que é o mundo digital.

Lembre-se que, como o Facebook, empresas co-
mo Netscape, Nokia, Microsoft, Sony, BlackBerry
e Yahoo já tiveram seus dias de glória, em que pare-
ciam ser imbatíveis e prontas para dominar dife-
rentes pontos de nossas vidas entre o computa-
dor, a internet e o celular. Até o Google, que se vê a
cada dia mais ameaçado pela expansão do Face-
book, já foi considerado inatingível.

O que acontece? Surge uma nova tecnologia,
uma nova linguagem ou um novo aparelho e o pú-
blico a abraça antes que os titãs percebam a mudan-
ça. Foi assim, por exemplo, que a Apple derrubou a
Research in Motion, fabricante do BlackBerry, e a
Nokia depois de lançar o iPhone e a economia dos

aplicativos. De repente, empresas que eram sinôni-
mos de smartphone parecem obsoletas.

O mesmo pode acontecer com o todo-poderoso
Facebook. Seu calcanhar de Aquiles já existe e cha-
ma-se internet móvel.

Qualquer um que já tenha tentado usar o Face-
book em sua versão móvel sabe como a rede social
fica muito aquém do esperado se comparado ao
formato original, via browser. E, cada vez mais, a
internet móvel torna-se dominante em nossa roti-
na. Para muitos, ela ainda não é uma realidade, mas
sua presença é irreversível: em dois ou três anos,
estaremos acessando a web em dispositivos portá-
teis, sejam eles celulares, tablets ou qualquer ou-
tro aparelho que possam inventar (lembre-se que,
até 2010, a categoria tablets não existia).

E é aí que mora o perigo para o Facebook. Talvez
seu rival futuro – o Facebook da internet móvel –
ainda nem tenha sido criado, e muitos cogitam que

o fato de ter pago US$ 1 bilhão para comprar o
Instagram talvez tenha sido um movimento pa-
ra impedir que o aplicativo crescesse a ponto de
interessar compradores concorrentes ou de ele
mesmo se tornar gigante.

Por isso, é bom ter um certo ceticismo em
relação ao oba-oba em torno do Facebook em
2012. O próprio crescimento da rede já dimi-
nuiu – e, lentamente, vemos surgir uma repulsa
ao excesso de entusiasmo que parece ser a regra
na linha do tempo de todos seus usuários. Que
eles são a maior rede social do mundo e uma das
empresas mais importantes do mercado de tec-
nologia hoje, não há a menor dúvida. Resta sa-
ber por quanto tempo eles conseguirão manter
esse tamanho e essa importância.
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O desempenho do Facebook on-
tem foi bem diferente da expec-
tativa. As ações subiram somen-
te 0,6%, para fechar cotadas a
US$ 38,23, bem longe do cresci-
mento de dois dígitos projetado
pelo mercado. Esse resultado
acabou afetando os papéis de ou-
tras empresas de mídia social.

A principal vítima foi a Zynga,
de jogos para o Facebook, que
caiu 13,4%, cotada a US$ 7,16, de-
pois de ter alcançado de US$
6,40. Os negócios com suas
ações foram suspensos duas ve-
zes, por causa dessa queda.

Os papéis do LinkedIn caíram
5,7%, para US$ 99,02, e o Grou-
pon perdeu 6,7%, para US$ 11,58.
Tanto a Zynga quanto o Grou-
pon, que abriram o capital no
ano passado, estão sendo nego-
ciados com preço abaixo da ofer-
ta inicial.

Apesar da estreia decepcio-
nante do Facebook e da perfor-
mance ruim de outras ações de
mídia social, os investidores ain-
da estão otimistas quanto ao po-

tencial da maior rede social do
mundo.

“Em qualquer área nova, mí-
dia social neste caso, a maioria
será de perdedores, e somente
alguns serão vencedores. Sim, a
abertura de capital foi decepcio-
nante, mas o Facebook é clara-
mente o vencedor aqui, e os ou-
tros não são”, disse Randy
Warren, estrategista-chefe de in-
vestimento da Warren Financial
Service. Warren explicou dessa
forma a queda das outras ações
de internet: elas devem ter sido
vendidas por pessoas que com-
praram as do Facebook.

Aposta. Para Andrew Brooks,
diretor de negociação com ações
americanas da T. Rowe Price, o
cenário é outro. Ele acredita que
os investidores estão apostando
contra o setor de mídia social co-
mo um todo. “Esse grupo inteiro
recebeu um interesse exagera-
do”, disse ele. “Existem pessoas
que querem estar do outro lado
desse fenômeno.”

Antes do primeiro dia de nego-
ciação, William Schultz, diretor
de investimentos da McQueen,
Ball & Associates, havia dito
achar que os investidores trata-
riam o Facebook como um “artis-
ta de um único sucesso”, em que
eles comprariam as ações na
oferta e depois tentariam vendê-
las. / REUTERS e AP

‘Mantenha
o foco’, pede
Zuckerberg
à empresa
CEO do Facebook alerta funcionários para
que não fiquem deslumbrados com fortuna
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O presidente do Facebook,
Mark Zuckerberg, mandou
uma mensagem ontem a seus
funcionários, que ficaram ri-
cos com a abertura de capital:
“Mantenha o foco” e “Conti-
nue a hackear”. As palavras de
ordem vieram estampadas em
camisetas distribuídas duran-
te um encontro de mais de 2
mil pessoas na sede da empre-
sa em Menlo Park, na Califór-
nia, segundo uma fonte que pe-
diu para não ser identificada.

O encontro teve como objeti-
vo acompanhar a cerimônia de
abertura da bolsa eletrônica
Nasdaq, em que Zuckerberg to-
cou a campainha para o início
do pregão. “Neste momento, is-
so tudo parece uma grande coi-
sa”, disse Zuckerberg, que usava
o seu tradicional moletom, ao
lado da diretora de operações,
Sheryl Sandberg, e do presiden-
te da Nasdaq, Robert Greifeld.

“Abrir o capital é uma marca
importante em nossa história.
Mas isto é mais importante: nos-
sa missão não é ser uma empre-
sa de capital aberto. Nossa mis-
são é tornar o mundo mais aber-
to e conectado”, afirmou.

Os funcionários do Face-
book, incluindo o próprio Zuc-
kerberg, tinham acabado de sair
de uma “hackathon”, maratona
de programação que dura toda a
noite, para criar um código que
pode se tornar a base de uma
nova funcionalidade do Face-
book.

Durante a noite, os funcioná-
rios beberam chope e comeram
pizza e asas de frango, segundo
uma fonte. Depois da maratona
de programação, um grupo orga-
nizou uma corrida a pé ao In-N-
Out Burger, uma lanchonete a
mais de nove quilômetros de dis-
tância, enquanto outros fize-
ram fila em frente ao café da se-
de da empresa, que abriu às 5 da
manhã.

Pela manhã, equipes de televi-
são encheram o estacionamen-
to da sede do Facebook, e três
helicópteros da imprensa sobre-
voaram o local. Zuckerberg foi
apresentado por um grupo de

trabalhadores por Greifeld, que
o presenteou com um moletom
com a marca da Nasdaq.

Mudança. “É uma espécie de
troca de guarda”, disse Dan Ro-
sensweig, presidente da Chegg,
empresa de aluguel de livros on-
line, para repórteres que espera-
vam do lado de fora da sede do
Facebook. Rosensweig foi dire-
tor de operações do Yahoo, e
participou das negociações em
que o portal tentou comprar o
Facebook por US$ 1 bilhão, em
2006.

“A melhor coisa que eu fiz pa-
ra mudar o mundo foi não conse-
guir fechar esse negócio”, disse
Rosensweig.

Outros visitantes do Face-
book foram Donald Graham,
presidente do jornal Washington
Post e integrante do conselho
da rede social, considerado um
mentor de Zuckerberg; David
Sze, um sócio da Greylock Part-
ners, investidor do Facebook; e
Kirsten Keith, prefeita de Men-
lo Park.

“Toda vez que há dinheiro no-
vo, como vimos com outras em-
presas aqui no Vale do Silício,
isso ajuda a economia”, disse
Keith. / BLOOMBERG

Estreia das ações do
Facebook, que fecharam
estáveis, derrubou
outros papéis de
empresas de internet
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COM FACEBOOK, BONO SE TORNA
MÚSICO MAIS RICO DO MUNDO
Empresa do cantor do U2 comprou 2,3% da rede social em 2009

Gráfico. Na estreia, Facebook
vale quase uma Petrobrás

www.estadao.com.br/e/facebook

Negação. Bono disse que já se sentia rico quando sua mulher ainda pagava suas contas

Estreia. De
sua sede na
Califórnia,
diretores do
Facebook
deram início
ao pregão da
Nasdaq com
as ações da
empresa

Quanto tempo
durará o reinado
do Facebook?

A REDE SOCIAL

Faturamento do Facebook Usuários mensais ativos
EM MILHÕES DE DÓLARES EM MILHÕES

Os bilionários do Facebook
EM BILHÕES DE DÓLARES

FONTE: GOOGLE FINANCE, FACEBOOK E BLOOMBERG INFOGRÁFICO/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 maio 2012, Economia & Negócios, p. B18.




