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IPO do Facebook?
Não "gosto"!
Devidoa tão elevadasexpectativasno
Tgfcqdg,o númerode acçõesa venderfoi
aumentafue reseruaram
um muitopublicitáãõìoú
pãrainvestidores
de retalho
dos investidores.Contudo,os IpO's,
em geral, sãopéssimosinvestimentos. Nos EstadosUnidos,por exemplo, o IPO típico perde,relativamente ao mercado, cerca de2Io/oaciano
nos três primeiros anosem que a ação
está cotada.Podem ser encontrados
padrõessimilaresna maior parte dos
EmíliaO.Vieira
países.Um estudorealizadonosEstados Unidos,entre 1980e 2007 e tendo como ponto de partidao preço do
As finançascomportamentaistentam IPO,calculoua taxa de
crescimento
e4plicarporquetantasvezesnão toma- dos lucros da empresaque
os invesmos as melhores decisõesde investi- tidoresestavamapagar.O preço
médio
mento. O IPO do Facebookofereceaos descontavaum crescimento
anual de
especialistas
destaáreamuita maté- 33%.Qualfoi a
ferformance reaÌ des.
ria-prima para estu$ar.
tas empresas?Pouòomenosque um
Na sexta-feirapassada,realizou-se.o desastre.O crescimento
do free cash
IPO do Facebook,empresâcom mais flow médio foi de -552o
ao longo de
de 900 milhõesde uülizadoresem todo cincoanos!A esperançaque
os inveso mundo e líder incontestadodasredes tidores colocaramno crescimento
das
sociais.'Épor issocompreensívelque empresasfoi extremamente
dispena história do Facebooksejamuito atra- diosa.Apesarda péssimaperformantiva parainvestidores,
analistase comen- ce dosIPO'sestarbem documentada,
tadores. Ninguém deveria ficar sur- os investidorescontinuam particia
preendidocom o fâcto de o vendedor par na festa.
tentar semprevender o mais caro pos- "E quaseuma impossibilidade
matesívelou que o sindicatobancário res- mática imaginar que,
de todasas coiponúvel pelo IPO tente agradarao seu sasà venda
em detêrminadodia, a
cliente e, simultaneamente,maximi- mais atractiva, em termos
de preço,
ze as suascomissõesque, em opera_ é aquela que está a ser
vendida,p-or
çõesdestanatureza,sãoenormes.Deü- um vendedorconhecedordo íegócio
do a tão elevadasexpectaüvasno mer- (os insiders da empresa),
a alguém
cado,o número de acçõesa venderfoi
aumentado e reservaram um muito
publicitado lote para investidoresde
retalho.Perantetal excitação,o preço
do IPO foi fixado, naturalmente,no
máximo do intervalo. As acçõesforam,
assim,admitidasà cotaçãoa 38 USD,
ou seja,uma capitalizaçãobolsistade
81,3mil milhõesde USD.Estefoi o preço.Qualéovalor?
Iníestimento é toda a operaçãode
capital com o fim de aumentaf o seu
valor.Comotal, o investidorprudente deveinvestir com margem de segurançâ,ou sejaa descontosignificativo
do valorjusto do negócio.Grandeparte dosinvestidoresignoram o valoi do
negócioe investemna expectativade
outros o desejaremainda mais no futuro e pagaremmais por ele.
OsIPO's(Inicial PublicOffering),são
operaçõesdevendadeacçõesde empresasque vêm ao mercadopela primeiravez. Estàseúpresastêm,geralmente, histórias excelentespara contar.e
conseguemsempre atrair o dinheiro Quem comprou FacebooL, p"
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menosconhecedor(osinvestidores)',.
Estafrase é de Warren Buffett, que tâo
bons conselhostem dado aosiãvesti_
dores ao longo de várias décadas.
Ao investidorcomum é dificil deter_
minar o valor de uma empresaO Facebook existehá apênasg anose, ainda
que poucosduüdem do seu sucesso.
não possuium historialconsistentede
operaçõese de gestãoque permita ao
investidor em valor analisara consistência da sua atividade.
Acotaçãodo FB represental2l ,7vezs
os lucros actuaise 16,6vezeso capital
próprio da empresa.euem comprou
Faceboo(pagoumuito maispela, esperança" de lucros futuros. Isto signifi_
ca que o mercado.espera,não só que
os resultadose vendasdo Facebook
continuem a crescer,mas que continuem a crescer a taxas muitõ eleva_
dase por muitosanos.
Nãoprecisamosde determinarovalor
exactodo Facebookpara concluir que
o preço do IPO é muito caro.Tal como
Benjamin Graham,pai do investimento em valor,dizia,"não precisamosde
saber o peso exacto de uma pessoa
para saberque ela é obesa".
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A Gréciasai d
sai?Oeuroe
vem? Em meir
indefiniçõese
incertezas, sat
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dracma como r
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Nos dicionário
feminino. E ass
no Novo Testa
deixou-nos(co
grego) a seguin
Jesus:"Qual é e
tendo dez drac
uma, não acen
não varre a cara diligenteme
a tiver
Quando
'
as suasamigaç
dizendo:Regoz
porqueacheia,
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