
As finanças comportamentais tentam
e4plicarporque tantas vezes não toma-
mos as melhores decisões de investi-
mento. O IPO do Facebook oferece aos
especialistas desta área muita maté-
ria-prima para estu$ar.

Na sexta-feira passada, realizou-se.o
IPO do Facebook, empresâ com mais
de 900 milhões de uülizadores em todo
o mundo e líder incontestado das redes
sociais.'É por isso compreensível que
a história do Facebook seja muito atra-
tiva para investidores, analistas e comen-
tadores. Ninguém deveria ficar sur-
preendido com o fâcto de o vendedor
tentar sempre vender o mais caro pos-
sível ou que o sindicato bancário res-
ponúvel pelo IPO tente agradar ao seu
cliente e, simultaneamente, maximi-
ze as suas comissões que, em opera_
ções desta natureza, são enormes. Deü-
do a tão elevadas expectaüvas no mer-
cado, o número de acções a vender foi
aumentado e reservaram um muito
publicitado lote para investidores de
retalho. Perante tal excitação, o preço
do IPO foi fixado, naturalmente, no
máximo do intervalo. As acções foram,
assim, admitidas à cotação a 38 USD,
ou seja, uma capitalização bolsista de
81,3 mil milhões de USD. Este foi o pre-
ço.Qualéovalor?

Iníestimento é toda a operação de
capital com o fim de aumentaf o seu
valor. Como tal, o investidor pruden-
te deve investir com margem de segu-
rançâ, ou seja a desconto significativo
do valorjusto do negócio. Grande par-
te dos investidores ignoram o valoi do
negócio e investem na expectativa de
outros o desejarem ainda mais no futu-
ro e pagarem mais por ele.

Os IPO's (Inicial Public Offering), são
operações devendade acções de empre-
sas que vêm ao mercado pela primei-
ravez. Estàs eúpresas têm, geralmen-
te, histórias excelentes para contar.e
conseguem sempre atrair o dinheiro
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IPO do Facebook?
Não "gosto"!
Devido a tão elevadas expectativas no Tgfcqdg, o número de acções a vender foiaumentafu e reseruaram um muito publicitáãõìoú pãra investidores de retalho

dos investidores. Contudo, os IpO's,
em geral, são péssimos investimen-
tos. Nos Estados Unidos, por exem-
plo, o IPO típico perde, relativamen-
te ao mercado, cerca de2Io/o aci ano
nos três primeiros anos em que a ação
está cotada. Podem ser encontrados
padrões similares na maior parte dos
países. Um estudo realizado nos Esta-
dos Unidos, entre 1980 e 2007 e ten-
do como ponto de partidao preço do
IPO, calculou a taxa de crescimento
dos lucros da empresa que os inves-
tidores estavam apagar. O preço médio
descontava um crescimento anual de
33%. Qual foi a ferformance reaÌ des.
tas empresas? Pouòo menos que um
desastre. O crescimento do free cash
flow médio foi de -552o ao longo de
cinco anos! A esperança que os inves-
tidores colocaram no crescimento das
empresas foi extremamente dispen-
diosa. Apesar da péssima performan-
ce dos IPO's estar bem documentada,
os investidores continuam a partici-
par na festa.

"E quase uma impossibilidade mate-
mática imaginar que, de todas as coi-
sas à venda em detêrminado dia, a
mais atractiva, em termos de preço,
é aquela que está a ser vendida, p-or
um vendedor conhecedor do íegócio
(os insiders da empresa), a alguém

menos conhecedor (os investidores)',.
Esta frase é de Warren Buffett, que tâo
bons conselhos tem dado aos iãvesti_
dores ao longo de várias décadas.

Ao investidor comum é dificil deter_
minar o valor de uma empresa O Face-
book existe há apênas g anos e, ainda
que poucos duüdem do seu sucesso.
não possui um historial consistente de
operações e de gestão que permita ao
investidor em valor analisar a consis-
tência da sua atividade.

Acotação do FB representa l2l ,7 vezs
os lucros actuais e 16,6 vezes o capital
próprio da empresa. euem comprou
Faceboo( pagou muito mais pela, espe-
rança" de lucros futuros. Isto signifi_
ca que o mercado.espera, não só que
os resultados e vendas do Facebook
continuem a crescer, mas que conti-
nuem a crescer a taxas muitõ eleva_
das e por muitos anos.

Não precisamos de determinar ovalor
exacto do Facebook para concluir que
o preço do IPO é muito caro. Tal como
Benjamin Graham, pai do investimen-
to em valor, dizia, "não precisamos de
saber o peso exacto de uma pessoa
para saber que ela é obesa".
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Quem comprou FacebooL, p"


