
ao se faz necessária a contrafação de provedores para

acessar a rede mundial de computadores". Assim

decidiu o juiz federal de Bauru, Marcelo Zandavali, em agosto do

ano passado. Com isso, usuários de internet banda larga no

estado de São Paulo não dependem mais do serviço.

Como essa é a região que responde pela maior fatia do

mercado nacional, a decisão afetou o setor. "Já existe empresa

que parou as atividades em virtude disso", afirma Eduardo

Fumes Parajo, diretor presidente da Abranet, a associação

brasileira dos provedores de acesso, serviços e informações da

rede internet. As grandes companhias, entretanto, têm mais

força para enfrentar este ambiente. "Elas têm uma questão de

receita atrelada ao número de acessos bastante grande", diz

Parajo,

Este é o caso do UOL Acostumado a registrar um forte

crescimento da base de assinantes, o Universo Online

presenciou um aumento insignificante na passagem do terceiro

para o quarto trimestre do ano passado. Apenas mil novos

clientes foram adicionados à carteira no período, levando o total

a 973 mil. Como parâmetro, entre o segundo e o terceiro

trimestre, o aumento da base chegara a aproximadamente 60 mil

usuários. Foi a primeira vez desde a abertura de capital, no final

de 2005, que o número de assinantes se manteve praticamente

estável.

"Independente da necessidade do provedor, o nosso

negócio vai continuar a existir", rebate Miguel Longo Júnior, CFO

(Chief Financial Officer) e diretor de Relações com Investidores

do UOL. Em 2007, as receitas com assinaturas responderam por

mais de 70% da geração de caixa bruta de serviços, atingindo

R$ 524,5 milhões. Assim como a base de clientes, os ganhos

obtidos com este tipo de serviço desaceleraram nos últimos

trimestres.



MAIS PUBLICIDADE

"Da forma como o assinante vê o UOL e seu posicionamento,

nos colocamos como um provedor de serviços, não como um

provedor de acessos", diz o diretor. "Até pela qualidade do

conteúdo, ela [base de assinantes] pode não crescer muito, mas

também não será um castelo de areia. Não vai cair de uma hora

para outra", promete Miguel Longo.

O executivo recebeu a equipe da InfoMoney - Ações &

Mercados dias antes do período de silêncio para a publicação

dos números do primeiro trimestre. Perguntado sobre a

evolução da carteira, Miguel Longo se esquiva: "Não

necessariamente o que ocorreu no quarto trimestre demonstra

uma tendência de longo prazo". A saída para o UOL continuara

apresentar crescimento das receitas totais é a publicidade, que

a cada trimestre tem ocupado uma fatia maior do bolo, explica.

"O foco da companhia hoje é crescer as receitas de internet

pura [que não contam as receitas com mensalidades de

assinantes]", diz o diretor. Ele enxerga um momento no qual a

publicidade terá importância parecida à dos assinantes hoje. "O

UOL é uma empresa que está posicionada em um setor de

crescimento muito forte. A internet se mostra cada vez mais

interessante para a publicidade", calcula a analista da

corretora Ativa, Luciana Leocadio.

Dados do Projeto Inter-Meios, que registra o faturamento

bruto das empresas de comunicação com publicidade, mostram

que no primeiro bimestre deste ano a participação da internet

no total chegou a apenas 3,3%. "O segmento internet tem

crescido acima da média de mercado por ser uma mídia nova e

com a base de comparação baixa, mas tem mostrado uma grande

eficiência dentro do seu perfil", explica Salles Neto, presidente

do Meio & Mensagem, grupo que organiza o estudo.

O CAIXA

Para Miguel Longo, a saída é apostar no lançamento de

novos produtos, estratégia que marca a trajetória do UOL desde

a abertura de capital na Bovespa no final de 2005. "Vamos fazer

com que esta carteira trabalhe em favor dos produtos que a

gente lançou", diz o executivo. Entre os principais, estão o

Pague Seguro, o Toda Oferta e o UOL Shopping, este último um

dos preferidos do diretor.

Segundo ele, o sucesso deve-se à competência da equipe em

gerenciar novas empreitadas. Este é, portanto, um dos

principais desafios; entrar em mercados já explorados e

conquistar espaço. A outra via seria a da aquisição de empresas,

evitada a todo custo desde o IPO. A justificativa é justamente a

possibilidade de desenvolvimento inferno das tecnologias.

Dinheiro o UOL tem. É tanto que chega a incomodar. O ativo

circulante chegou a R$ 588 milhões ao final do ano passado. "O

caixa está muito alto em relação ao ativo total", diz Luciana, da

Ativa. "Este é um dos pontos sempre debatidos", completa. No

prospecto do lançamento de ações, o item de destinação dos

recursos deixava claro que 80% do volume arrecadado seria

utilizado para reforço de capital, uma vez que a empresa estava

preocupada com a volatilidade do setor verificada no passado.

Contudo, o texto também destacava: "(...) uma posição de

caixa desta natureza poderá permitir à companhia adquirir

ativos de mercado, os quais ainda não foram identificados". Dois

anos se passaram. O UOL ainda está procurando estes ativos?

"Confiamos que existem oportunidades para crescer via

aquisição no segmento de internet e ainda estamos olhando,

sendo o caixa usado como o principal funding", se esquiva
Miguel Longo. "O argumento é bom, mas um caixa deste tamanho

não se justifica", pontua Luciana.

O executivo, que deixou a vice-presidência de Finanças do

Wal-Mart Brasil para assumir o comando financeiro do portal

em agosto do ano passado, tem uma posição muito confortável

de caixa para financiar aquisições. Desconfortável pode estar,

porém, na outra diretoria que representa: a de Relações com

Investidores. O mercado lembra do prospecto distribuído em

2005 e espera uma destinação para o meio bilhão de reais em

caixa. A paciência não é uma virtude unânime, principalmente na

bolsa. A resposta está no desempenho das ações

InfoMoney 29

Text Box
Fonte: Infomoney, a. 3, n. 14, p. 28-29, maio/jun. 2008.




