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Blackberry pagará
US$ 1 milhão a CEO

NA WEB
Blog. A história do
polêmico fundador

do Twitter
www.estadao.com.br/e/dorsey

RICHARD DREW/AP

Por que o Twitter
‘bombou’ e o
Facebook não?
Para analistas, respeito ao investidor e aos processos adotados
em Wall Street garantiu sucesso na estreia do serviço na bolsa

A BlackBerry pagará ao seu no-
vo presidente executivo interi-
no um salário-base de US$ 1 mi-
lhão, um bônus de até o dobro
deste valor, além de opções de
ações que podem valer cerca de
US$ 85 milhões.

John Chen, o segundo presi-
dente executivo consecutivo
da empresa a receber um paco-
te de incentivos, terá que aju-
dar a fabricante de smartpho-
nes a recuperar seus fundamen-
tos e a ganhar fatias do merca-
do perdidas para o iPhone, da
Apple, e para uma série de dis-
positivos que usam o sistema
Android, do Google.

A nomeação de Chen foi feita
depois da BlackBerry surpreen-
der muitos na segunda-feira,
quando abandonou planos de
vender a si mesma, e ao invés
disso optou por levantar fun-

dos através de uma oferta de
US$ 1 bilhão em títulos coorde-
nada pela Fairfax, a maior acio-
nista da empresa. Chen, é consi-
derado o responsável pela recu-
peração da empresa de softwa-
res corporativos Sybase, no fi-
nal dos anos 1990.

A outorga de ações só poderá
ser exercida depois que Chen
completar três anos com a
BlackBerry, empresa de tecno-
logia mais proeminente do Ca-
nadá.

A maior parte das opções só
poderão ser exercidas após o
quinto ano do executivo, de
acordo com um documento sub-
metido às autoridades regulató-
rias no final da quinta-feira.

As ações da BlackBerry varia-
ram de US$ 6,47 a US$ 6,66 du-
rante o pregão de ontem na Nas-
daq, e encerraram o dia a US$
6,56.

No início do ano, a empresa
se renomeou, adotando o título
do seu smartphone (antes ela
se chamava Research in Mo-
tion), e lançou novos celulares,
que não foram bem recebidos.
/REUTERS
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Salário do presidente
John Chen deve se
somar a bônus de até
US$ 2 milhões, além de
participação nas ações

● Imaturo
Alistair Barr
USA TODAY

Anthony Noto, executivo do

Goldman Sachs que condu-
ziu a Oferta Pública Inicial
(IPO, em inglês) para o Twit-
ter, tuitou: “Ufa!” na quinta-

feira, quando as ações do ser-
viço de microblog abriram a
US$ 45, um aumento supe-
rior a 70% do preço de venda

de US$ 26 fixado pela empre-
sa, e continuaram subindo
nas transações da tarde.

Noto ficou aliviado porque

Wall Street há meses indagava
se a IPO do Twitter acabaria
sendo um fracasso como a es-
treia do rival Facebook no mer-
cado de ações, em maio de 2012.

Ao contrário, a oferta do Twit-
ter foi um enorme sucesso, cap-
tando cerca de US$ 2 bilhões pa-
ra a companhia, e proporcionan-
do aos investidores fortes ga-
nhos no primeiro dia. “Foi um
sucesso estrondoso, superou
até as previsões mais otimis-
tas”, disse Scott Sweet, diretor
da IPO Boutique, que há muitos
anos pesquisa ofertas de ações.

Os papéis do Twitter encerra-
ram seu primeiro dia na bolsa
cotados a US$ 44,90, um aumen-
to de 73%. Ontem, no segundo
dia, fecharam em baixa, negocia-
dos a US$ 41,64, queda de
7,26%. Em comparação, as
ações do Facebook subiram me-
nos de 1% no primeiro dia, e des-
pencaram nos meses seguintes.

Sweet e outros analistas e in-
vestidores mencionaram várias
razões para estes resultados di-
ferentes, inclusive questões téc-
nicas da bolsa, os volumes dife-
rentes das ações ofertadas, o
modo como foi a divisão das
ações entre investidores e co-
mo as companhias se adapta-
ram à publicidade em aparelhos
móveis quando abriram capital.

Wall Street. Mas, em última
análise, tudo se resumiu ao res-
peito pelos investidores institu-
cionais e à maneira como as coi-
sas ocorrem em Wall Street.
“Eles respeitaram o processo
tradicional de um IPO”, disse
Brian Wieser, analista do Pivo-
tal Research Group.

Executivos do Twitter, lidera-
dos pelo presidente Dick Costo-
lo, realizaram um verdadeiro
road show, atendendo a um nú-
mero maior de investidores, ou-
vindo perguntas e as responden-
do seriamente. O Twitter esco-
lheu US$ 26 quando houve de-
manda suficiente para colocar
um preço mais alto.

Antes do IPO, o Twitter criou
um departamento de relaciona-
mento com investidores, suge-
rindo que a companhia será res-
ponsável do ponto de vista fi-
nanceiro e ouvirá as preocupa-
ções dos investidores. “Nada
disso aconteceu no caso da IPO
do Facebook”, disse Wieser.

Durante o road show, os exe-
cutivos do Twitter enfatizaram

que a companhia está desenvol-
vendo a tecnologia e produtos
de publicidade que se benefi-
ciam com a mudança dos com-
putadores de mesa para os
smartphones e outras platafor-
mas móveis, observou Dan Mil-
ler-Smith, presidente da Syndi-
catePro.com, empresa de pes-
quisa que focaliza IPOs.

O Facebook não tratou da
questão da publicidade em celu-
lares quando abriu o capital.
Por isso, pouco antes do IPO, a
companhia cortou suas estima-
tivas, mas somente os grandes
investidores institucionais fo-
ram informados da mudança.
“Isto foi algo catastrófico e an-
tiético”, disse Sweet.

Executivos do Twitter disse-
ram também que a companhia
deverá gerar margens de lucro
antes do pagamento de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação de 35% a 40% a longo pra-
zo. O Facebook evitou qualquer
projeção, e quando o CEO e fun-
dador Mark Zuckerberg respon-
deu às perguntas feitas pelos in-
vestidores, não foi específico.

“Zuckerberg mostrou sua
imaturidade nos eventos do
road show, aos quais compare-
ceu vestindo agasalhos com a
sua marca, o que, na opinião de
muitas pessoas, foi um sinal de
desrespeito”, disse Miller-
Smith. Na quinta-feira, quando
as ações do Twitter estavam
prontas para o início da IPO, No-
to não resistiu e fez mais um
pouco de publicidade. Ele tui-
tou “indispensável”, talvez refe-
rindo-se à utilidade que, na sua
opinião, só o Twitter tem. / TRA-

DUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Valorização. Ações do Twitter abriram a US$ 45, aumento superior a 70% do preço fixado

“Mark Zuckerberg mostrou
sua imaturidade nos
eventos do road show, aos
quais compareceu vestindo
agasalhos da sua marca, o
que, na opinião de muitas
pessoas, foi desrespeito”
Dan Miller-Smith
PRESIDENTE DA SYNDICATEPRO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B36.




