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O setor tecnológico dos EUA
que integra o índice Nasdaq100
registou em dezembro de 2016
uma recuperação aos valores da
bolha tecnológica nos 4820
pontos do início deste século
Três meses depois em março

deste ano o setor tocou num
novo máximo histórico nos 7186
pontos quase 50 acima daquele
referencial Será que devemos olhar
com receio e cautela para este nível
de preços É difícil ter uma resposta

segura mas podemos ter a noção
de que a estrutura e tipo de negócio
das empresas que apresentam estas
valorizações é diferente
Um desses exemplos é o

designado setor FAANG
Facebook Apple Amazon Netflix
e Google e a que poderemos
adicionar os gigantes chineses
BATS Baidu Alibaba e Tencent
Têm em comum a escala do
negócio a capacidade de integrar
diferentes segmentos de negócios
e de incorporar as ainda novas
tecnologias como a inteligência
artificial e capacidade de machine
learning só para referir os
conceitos mais básicos
A base de utilizadores e de

clientes é muito elevada oscilando
entre milhões e milhares de milhões
o Facebook terá um número
estimado de utilizadores ativos de
2 3 mil milhões A dispersão e
diversificação geográfica e as receitas
geradas por diferentes segmentos de
utilizadores são outros aspetos em
comum
Desde setembro de 2014 até 23

de abril as FAANG registaram
uma valorização de mais de

151 Dá nos uma clara ideia
sobre o contributo que deram ao
sentimento dos investidores e aos
mercados acionistas que foram
ainda auxiliados por operações
de fusões e aquisições aumentos
de programas de recompras de
ações próprias revisões em altas
das estimativas de receitas e de
resultados e por baixas taxas de juro
que motivaram a composição dos
capitais alheios ou seja a troca de
ações por dívida

Os múltiplos ou métricas
de avaliação relativa como PE
EV EBITDA ou PB com que
operam continuam a evidenciar
maiores prémios que os setores
e as indústrias mais tradicionais
o que acaba por atestar o grau
de voracidade e o apetite dos
investidores por este tipo de risco
A componente racional é que com
maior ou menor ritmo estaremos
a utilizar e consumir estes serviços
de forma direta ou integrada em
outras aplicações e serviços
A capacidade de processamento

continua a evoluir de acordo com
a regra de Moore que refere a
duplicação a cada dois anos e a
introdução do protocolo 5G irá
trazer outra revolução que não se
cingirá apenas às comunicações
mas afetará os meios de locomoção
as cidades inteligentes e as formas
de trabalho e crucialmente os
vínculos e a prestação de serviços
Desde a invenção da roda
passando pela energia a vapor a
contínua revolução tecnológica
com algumas correções e ajustes
parece querer continuar a marcar
novas eras
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