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IPO da Robinhood 

A Robinhood Markets, dona do aplicativo de negociação de ações que cresceu

rapidamente na pandemia, entrou ontem com pedido para realizar uma oferta pública

inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq. O prospecto mostra que a empresa

tem 17,7 milhões de usuários ativos e US$ 81 bilhões em ativos sob custódia. Ainda

assim, registrou prejuízo líquido de US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre. A receita teve

alta anual de 309%, a US$ 522,2 milhões. A Robinhood foi fundada em 2013, na

Califórnia, por Baiju Bhatt e Vladimir Tenev, que manterão o controle mesmo após o

IPO. A empresa pretende alocar de 20% a 35% das ações vendidas no IPO para

investidores de varejo, incluindo, obviamente, os que participarem por meio de sua

plataforma. A corretora foi multada nesta semana em US$ 70 milhões por falhas

sistêmicas e fornecimento de informações falsas e enganosas. A empresa enfrentou

críticas depois que foi forçada a conter a negociação com ações da GameStop e outras

companhias, que ficaram conhecidas como “meme stocks”.

Segurança de dados 

Uma pesquisa encomendada pela Mastercard ao Instituto Datafolha revelou que,

apesar de 92% dos brasileiros saberem que as empresas com as quais interagem

guardam algum tipo de informação sobre seus hábitos de consumo e lazer, eles

temem pela segurança de seus dados no ambiente digital. Em uma escala de 1 a 10,

em que 10 é muito seguro, 5,1 é a nota média dada para quanto os entrevistados

consideram que suas informações estão seguras na internet. As redes sociais foram

consideradas os ambientes menos confiáveis, enquanto hospitais, clínicas de exames
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médicos, escolas e faculdades são as instituições em que os pesquisados mais confiam. 

O estudo, que ouviu 1.517 pessoas de 16 anos ou mais entre 5 e 8 de janeiro deste ano, 

mostrou que apenas 13% dos entrevistados avaliam que seus dados estão “muito 

seguros”, e para 21% eles estão “inseguros”. Quase 70% sabem que quando acessam 

uma rede social, compram pela internet ou fazem transações financeiras online os 

dados ficam armazenados por essas empresas e podem ser úteis para direcionar 

melhor ofertas, benefícios e monitorar hábitos de consumo. (Fernanda Bompan)

FII da VViinnccii 

A VViinnccii Partners informou que seu fundo imobiliário VIUR11, voltado a imóveis 

urbanos, alocou todo o capital levantado na oferta pública realizada em maio, 

quando captou R$ 269,5 milhões. No total, foram cinco investimentos. Três foram 

aquisições de campi educacionais alugados para operadoras privadas no Brasil: 

100% do campus alugado para a Anhanguera Educacional em Campinas (SP); 100% 

do campus locado para as Faculdades de Campinas; e 100% dos dois campi locados 

para a Anima Educação em Canoas e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O fundo 

também anunciou a aquisição de 100% de um imóvel urbano alugado para a 

empresa Alta Diagnósticos, em São Paulo, e 100% de um centro comercial urbano 

alugado para a varejista Le Biscuit em São Luís (MA). (Álvaro Campos)




