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Negócios Desinvestimetno
Vale quer arrecadar
US$ 3,5 bi com venda
de ativos. Pág. B15

NA WEB

Telecom Itália
confirma venda
na Argentina

Rodrigo Petry

Dois anos antes do previsto, a
gigante chinesa Lenovo assu-
miu a liderança no Brasil do
mercado de computadores (no-
tebooks e desktops), excluindo-
se tablets, desbancando a Positi-
vo Informática, segundo dados
preliminares de dois institutos
de pesquisa, que preferiram
não se identificar por questões
contratuais.

A nova posição, conquistada
neste terceiro trimestre, mere-
ceu destaque no anúncio global
dos resultados da Lenovo, que
classificou o desempenho co-

mo uma consequência da “sóli-
da” integração com a CCE, em-
presa brasileira adquirida pelos
chineses em setembro do ano
passado por R$ 300 milhões.

“Com uma forte execução da
aquisição da CCE e uma nova
fábrica no Brasil, o terceiro
maior mercado de computado-
res do mundo, a Lenovo atingiu
a liderança nesse mercado”,
afirmou a empresa, informan-
do que sua fatia atingiu 17,8%,
mas sem citar a fonte.

No Brasil, as marcas CCE e
Lenovo continuaram separa-
das e suas estratégias indepen-
dentes. A Lenovo está usando
sua cadeia global de componen-
tes para fabricação dos produ-
tos da CCE, o que ajuda a redu-
zir custos no momento da im-
portação dos componentes usa-
dos para fabricação das máqui-
nas, cotados em dólar.

Com uma fábrica inaugurada

no início deste ano no inte-
rior de São Paulo, a estraté-
gia da Lenovo foi lançar a
CCE como marca de “ata-
que”, no jargão do varejo.

A Positivo, por sua vez,
vem enfrentando problemas
com a valorização do dólar.
Segundo o relatório do Cre-
dit Suisse, os esforços em re-
passar ao varejo o impacto
do dólar sobre os custos de-
vem afetar as vendas da em-
presa, que pelas projeções po-
dem cair 7,6% em unidades
neste terceiro trimestre so-
bre o mesmo período do ano
passado. A previsão da com-
panhia é divulgar seus resul-
tados dia 11 de novembro.

Blog. Quem é a
menina de 9 anos
que tocou o sino?

Lenovo ultrapassa
Positivo e vira líder
de mercado no País

www.estadao.com.br/e/ipotwitter
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Estreia. Valor de mercado ultrapassou US$ 28 bilhões

Ações do Twitter sobem 72,7% no
dia de estreia na bolsa de Nova York

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE/BUENOS AIRES

A Telecom Itália confirmou ho-
je que vai vender a unidade Tele-
com Argentina. A decisão é par-
te de uma série de vendas de ati-
vos e outras medidas estratégi-
cas da empresa, que busca con-
centrar suas operações no mer-
cado italiano e no Brasil.

O CEO da maior operadora
de telecomunicações da Itália,

Marco Patuano, informou que
recebeu uma oferta do fundo de
investimento Fintech, do em-
presário mexicano David Martí-
nez, atual sócio do Grupo Cla-
rín na companhia de TV a cabo,
Cablevisión.

A venda de 22,7% de sua parti-
cipação acionária na empresa
argentina foi aprovada hoje pe-
la diretoria, que não informou
detalhes da operação.

No mercado, a operação está
avaliada em US$ 1,4 bilhão, con-
forme cálculos baseados no va-
lor de mercado de Telecom Ar-
gentina, de US$ 6,1 bilhões. A
Telecom Argentina possui três
acionistas: Nortel Inversora,
com 54,74%; uma oferta pública

de 45,23% e 0,03% de Sofora Te-
lecomunicaciones, acionista
majoritário de Nortel Inverso-
ra, que possui dois acionistas:
Telecom Argentina, com 68% e
o grupo argentino Werthein,
com 32%. A Fintech fez a oferta
por 68% de Sofora Telecomuni-
caciones.

A venda da companhia de te-
lecomunicações tem que ser
aprovada pela Secretaria de Co-
municações da Argentina. A Te-
lecom Itália tem uma dívida de
€ 29 bilhões. Porém, a saída da
Argentina estaria vinculada
também com as dificuldades im-
postas pelo governo do país vizi-
nho para a remessa de lucros da
empresa ao exterior.

Altamiro Silva Júnior
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O Twitter protagonizou on-
tem a oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em in-
glês) mais esperada do ano en-
tre as empresas de tecnologia
e arrecadou US$ 1,82 bilhão
na estreia na Bolsa de Valores
de Nova York (Nyse). Com o
resultado, a empresa ultra-
passou o Google – que arreca-
dou US$ 1,67 bilhão, em 2004
– como a segunda maior aber-
tura de capital do segmento
em toda a história, atrás ape-
nas do Facebook, que arreca-
dou US$ 16 bilhões no IPO
realizado em maio de 2012.

As ações, negociadas com o
símbolo “TWTR”, chegaram a
subir 92% e começaram os negó-
cios cotadas em US$ 45,10, já
bem acima do preço de venda
fixado pela empresa, de US$ 26.
Ao fim do pregão, as ações do
Twitter fecharam a US$ 44,90 –
uma alta de 72,7%. A máxima do
dia foi US$ 55,09.

As negociações começaram
cerca de uma hora e vinte minu-
tos após a abertura do pregão,
por conta do disputado leilão
para estabelecer a cotação ini-
cial. A empresa, com sede em
São Francisco, na Califórnia,
chegou à bolsa valendo US$
14,4 bilhões, mas logo após o co-
meço das negociações já era ava-
liada em cerca de US$ 30 bi-
lhões. Ao fim do dia, incluindo
ações restritas e outros papéis
que podem ser exercidos nos
próximos meses, o valor de mer-
cado da empresa ultrapassou
US$ 28 bilhões após a valoriza-
ção da estreia.

Bandeira. Em Wall Street, no
prédio sede da Nyse, uma enor-
me bandeira azul com o pássaro
símbolo do Twitter foi coloca-
da na fachada do edifício. Os
fundadores do microblog fo-
ram ao pregão para tocar o sino
de abertura, cerimônia que tam-
bém contou com o ator Patrick
Stewart.

Ementrevista ao canal de tele-
visão norte-americano CNBC,
o presidente executivo (CEO)
do Twitter, Dick Costolo, disse
que viu o “entusiasmo” das pes-
soas durante as apresentações
que a empresa fez aos investido-
res para vender as ações, e que

após a estreia na bolsa o objeti-
vo era construir um negócio de
longo prazo.

Costolo deve embolsar cerca
de US$ 200 milhões com a ven-
da das ações e, após a estreia na
bolsa, voltou para a sede da com-
panhia, em São Francisco, para
acompanhar o fechamento do
mercado.

A abertura de capital foi lide-
rada pelos bancos Goldman
Sachs, Morgan Stanley e JPMor-
gan. Perto de 80% dos papéis
foram vendidos para investido-
res institucionais e o restante
foi para o varejo.

A alta valorização das ações
do Twitter chegou a gerar des-
confiança. Brian Wieser, analis-
ta sênior do Pivotal Research
Group, foi o primeiro a rebaixar
a ação da empresa da opção de
“compra” para “venda”. “Com
o preço nesse nível, o Twitter é
simplesmente muito caro”, dis-
se ele.

O especialista afirmou que as
ações da empresa tendem a bai-
xar de preço e declarou que
quem não vendê-las agora pode
perder investimento. O preço

ideal para os papéis, segundo
ele, deve girar entre US$ 25 e
US$ 35 nos próximos dias.

O Twitter conseguiu evitar
em sua estreia dois erros que
marcaram a venda de ações do
Facebook: problemas tecnoló-
gicos no primeiro dia dos negó-
cios e queda constante do valor
dos papéis depois da abertura.

Testes. Para evitar o caos na
estreia, a Bolsa de Nova York
fez uma série de testes em seus
sistemas no sábado, sobretudo
para verificar se eles comporta-
vam o maior tráfego de informa-
ções. Para os analistas, a pane
no IPO do Facebook em maio
de 2012 foi um fator decisivo pa-
ra levar o Twitter a escolher a
Nyse para listar seus papéis, em
vez da Nasdaq, onde estão as
empresas de tecnologia.

O Twitter conta com 230 mi-
lhões de usuários no mundo e
registrou prejuízo de US$ 65 mi-
lhões no último trimestre. Ape-
sar disso, as receitas no período
foram de US$ 168,6 milhões, o
dobro do mesmo período em
2012. Pelos resultados do IPO,
os investidores apostam que o
Twitter continuará crescendo
de forma expressiva. / COLABO-

ROU LIGIA AGUILHAR, COM AGÊN-

CIAS INTERNACIONAIS.

Capital. Abertura de capital superou as expectativas e também a arrecadação de US$ 1,67 bilhão do Google, em 2004; resultado,
porém, ficou bem abaixo do IPO ‘campeão’ entre empresas de tecnologia – o do Facebook, que somou US$ 16 bilhões em maio de 2012
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

Segundo dados de dois
institutos de pesquisa,
gigante chinesa assumiu
no 3º trimestre a liderança
em notebooks e desktops

● Em alta
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GALPÃO LOGÍSTICO PGALPÃO LOGÍSTICO PARAARA LOCAÇÃO T LOCAÇÃO TOTOTALAL OU P OU PARCIALARCIAL (*) (*)
CAMPINAS (ao lado da Rod D Pedro)CAMPINAS (ao lado da Rod D Pedro)

AC: 28.650m² A T: 64.990m²
Docas, rampas, PD 9.5- 10m ,  balanças  60ton, piso 
6ton/m², 2  portarias,  refeitório, vestiários, pátio para 
carretas. 
(*) Trata-se de uma sublocação e/ou cessão de direito 
de um contrato de locação com vigência até 2025. 
Valores  super  competitivos

C
R

E
C

I 7
.2

16
-5

US$ 44,90
foi a alta das ações do Twitter no
primeiro dia de negociações da
Bolsa de Nova York

26 milhões
de ações estão em circulação

● Twitter fez o segundo maior IPO de tecnologia da história

NA BOLSA

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTES: TWITTER E RENAISSANCE CAPITAL 

FUNDAÇÃO:

21 março de 2006

TAMANHO: 

2 mil funcionários

NÚMEROS: 

230 milhões
de usuários ativos por mês

500 milhões 
de tweets são 
enviados por dia

76% dos usuários 
ativos do Twitter estão 
em plataformas móveis

77% dos usuários 
são de fora dos EUA
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Dick
Costolo

(CEO)

Peter
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Peter
Chernin
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Peter
Currie
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David
Rosenblatt
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4,7% 
das ações 
(22 milhões*)

12% 
das ações 
(57 milhões)

1,6% 
das ações 

(566 mil)

6,7% 
das ações 
(57 milhões)

menos de 1% 
das ações  

(291 mil)

menos de 1% 
das ações 

(283 mil)
não tem 

ações listadas

Os maiores IPOs da Internet

Facebook

Twitter

Google

Yandex N.V. 

Infonet Services

Shanda Games Limited

Zynga

Giant Interactive Group

Renren Inc.
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05/23/11

12/15/99

09/24/09

12/15/11

10/31/07

05/03/11

EMPRESA DATA BOLSA VALOR DA ARRECADAÇÃO
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*QUANTIDADE DE AÇÕES    **DONO DO MAIOR LOTE INDIVIDUAL DE AÇÕES     

SEDE ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




