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1.Para não diluir sua parti-
cipação na subsidiária
brasileira, a Telecom
Italia pretende subscre-

ver 66,94% das ações na oferta.

2.Para analistas, o fato
de a oferta ser primá-
ria (com os recursos
indo para o caixa da

empresa) demonstra compro-
metimento dos controladores.

Yahoo recebe
proposta de
compra

A GVT anunciou ontem que, a
partir do próximo mês, seu servi-
ço de TV por assinatura estreia
nas cidades em que já tem opera-
ção de telefonia e banda larga.
Não existe previsão de estreia na
capital de São Paulo. O destaque
são os serviços interativos. O ser-
viço combina canais via satélite
com conteúdo sob demanda via
banda larga, recebidos em um
único conversor.

“Em cinco anos, queremos ter
uma participação de mercado
maior em televisão que em tele-
comunicações”, disse Amos Ge-
nish, presidente da GVT. “Não é
um produto de nicho, é uma no-
va área de negócios. Na primeira
fase, vamos oferecê-lo para
quem já está na base de clientes.

No futuro, vamos sair da base e
focar cada vez mais em TV.”

A GVT é controlada pela fran-
cesa Vivendi, dona do Canal+ e
da Universal Music. Uma das no-
vidades dos pacotes anunciados
pela GVT é que todos eles têm
canais em alta definição. Os pre-
ços vão de R$ 59,90 a R$ 129,90, e
o conteúdo inclui os canais da
Globosat e da HBO.

Os serviços interativos in-
cluem integração com o Twitter,
vídeo sob demanda com mais de
2 mil títulos e um recurso que se
chama Outra Chance – quando o
espectador perde um programa,
pode assisti-lo sob demanda
quando quiser.

“Os programas que já passa-
ram ficam disponíveis por um pe-
ríodo determinado, que depen-

de da negociação com cada estú-
dio”, explicou Alcides Troller, vi-
ce-presidente da GVT. “O espec-
tador pode vê-lo de graça, quan-
tas vezes quiser.”

Entre as opções oferecidas pe-
la GVT está um gravador digital
(PVR, na sigla em inglês) com
500 gigabytes de capacidade. Ele
permite gravar 500 horas em de-
finição padrão ou 150 horas em

alta definição, com a possibili-
dade de agendar a gravação
por internet ou celular. Com
o PVR, o espectador pode dar
pause no programa que está
assistindo, para depois conti-
nuar.

Investimento. A GVT está in-
vestindo R$ 650 milhões em
sua TV por assinatura, este
ano e no próximo. “Acredito
que esse investimento será
maior, porque 90% do que va-
mos investir em 2012 são em
equipamentos que vão na ca-
sa do cliente”, explicou Ge-
nish. “Se crescermos acima
do projetado, teremos de in-
vestir mais.”

O projeto de TV paga da
GVT começouhá 14 meses. Se-
gundo Genish, faz dois anos
que os executivos da compa-
nhia tiveram contato com a so-
lução fornecida pela Erics-
son, que combina TV via saté-
lite com vídeo via internet. A
GVT optou por esse modelo
híbrido porque a legislação
não permitia que empresa es-
trangeiras controlassem ope-
rações de TV a cabo. / R.C.

Renato Cruz

Muita gente comemorou a san-
ção da nova lei de televisão por
assinatura pela presidente Dil-
ma Rousseff, na segunda-feira.
Mas as novas regras, que, entre
outros pontos, acabam com a res-
trição à participação do capital
estrangeiro na TV a cabo, estão
longe de ser unanimidade. Em-
presas se preparam para ir à Justi-
ça contra a nova lei.

O presidente da Sky, Luiz
Eduardo Baptista, afirmou que a
empresa deve entrar com uma
ação contra as cotas de progra-
mação nacional “nos próximos

dias”. “Vamos esgotar todos os
meios possíveis”, disse ele. “O
próximo passo é a Justiça.”

A legislação obriga que os ca-
nais tenham até três horas e
meia de programação nacional e
regional por semana, em horário
nobre, de acordo com o que for
definido pela Agência Nacional
de Cinema (Ancine). Metade
dessa programação deve vir de
produtores independentes.

Um terço dos canais do pacote
de programação terá de ser brasi-
leiro. Nos canais brasileiros, um
terço da produção precisa ser in-

dependente e dois canais devem
ter 12 horas diárias de programas
brasileiros independentes.

“Nunca ninguém ligou para a
central de atendimento da Sky
para reclamar que falta conteú-
do brasileiro no horário nobre”,
disse Baptista. “Quando a conta
dessas cotas for apresentada pa-
ra os assinantes, vamos lembrar
a eles, a cada momento, quem foi
que apoiou esse projeto.”

A Associação Brasileira de Pro-
gramadores de Televisão por As-
sinatura (ABPTA), que reúne os
canais internacionais de TV pa-
ga, também se opôs às cotas na
época em que o então chamado
Projeto de Lei da Câmara (PLC)
116 estava em votação. Também
no caso da ABPTA, o principal
problema são as cotas. A associa-
ção informou que ainda analisa o
texto sancionado.

A Rede Bandeirantes se opôs
ao PLC 116, e preferiu não co-

mentar a lei depois de aprovada.
Na segunda-feira, porém, de
acordo com o site Telesíntese,
seu vice-presidente Frederico
Nogueira anunciou que o grupo
iria à Justiça.

A discordância da Bandeiran-
tes, no entanto, é outra. A lei proí-
be quem produz conteúdo de dis-
tribuí-lo. A Bandeirantes é dona
da empresa de cabo TV Cidade.
Para se adequar à lei, teria de ven-
der o controle da operação.

Apesar da polêmica, o PLC 116
recebeu apoio das operadoras de

telecomunicações, que eram im-
pedidas de ter empresas de TV a
cabo em sua área de concessão
pelas regras antigas.

Com a mudança, a Embratel,
que pertence à mexicana Améri-
ca Móvil, poderá comprar a parti-
cipação da Globo na Net e, a espa-
nhola Telefônica, a da Abril na
TVA.

Além disso, a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) colocará à venda novas licen-
ças de TV a cabo. Faz mais de
uma década que a agência fez o

último leilão de cabo.

Celular. Baptista, da Sky, tam-
bém criticou a posição das opera-
doras celulares sobre a quarta ge-
ração da telefonia celular (4G).
Elas brigaram por vários anos pa-
ra ficar com a maior parte da fai-
xa de 2,5 GHz, ocupada pelas em-
presas de MMDS (TV paga por
micro-ondas), argumentando
que o espectro usado atualmen-
te ficará rapidamente congestio-
nado.

Depois de terem conseguido o
que queriam, começaram a de-
fender o adiamento do leilão,
previsto para abril de 2012. “Esse
desfecho é previsível e melancó-
lico”, disse o presidente da Sky.
“Todos os movimentos das ope-
radoras são no sentido de evitar
a concorrência. Isso acaba preju-
dicando o cidadão brasileiro.”

No mês que vem, a Sky vai lan-
çar seu serviço de banda larga
sem fio em Brasília, usando a fai-
xa do MMDS. “Estamos anima-
dos”, disse Baptista. Segundo
ele, ainda falta sair a homologa-
ção dos equipamentos pela Ana-
tel. A Sky está instalando 80 ante-
nas para cobrir a cidade.

GVT lança TV paga via satélite e banda larga

Empresas planejam ir à Justiça
contra nova lei de TV paga

● Em relatório, analistas da Ati-
va destacaram que a TIM ainda
teria espaço para emitir dívida no
lugar de ações neste momento,
na medida em que é pouco ala-
vancada, com uma relação dívida
líquida/Ebitda (geração de caixa)
de 0,5 vez ao final de junho de
2011. “A opção de manter uma
estrutura de capital sem dívidas
pode estar associada à intenção
de continuar buscando novas
oportunidades de aquisição além
da Atimus”, avaliam.

Para a corretora, o uso dos re-
cursos para expansão da infraes-
trutura de rede, com destaque
para Norte e Nordeste, aumenta-
rá a capacidade de crescimento
da companhia, além de contri-
buir para universalização de ser-
viços de dados no País, o que de-
ve ser visto com bons olhos pela
Anatel e pelo governo. / B.M.

TIM vai emitir R$ 1,98 bilhão em ações
Segundo a controladora Telecom Italia, recursos da emissão serão empregados na expansão da infraestrutura de rede fixa e móvel
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O Yahoo foi procurado por po-
tenciais interessados em com-
prar grande parte ou toda a em-
presa, apesar de sua determina-
ção atual de estabilizar seu time
de executivos e reforçar a unida-
de de anúncios online, disseram
fontes ao Wall Street Journal.

Representantes da empresa
de private equity Silver Lake tele-
fonaram para conselheiros da Ya-
hoo com uma proposta, mas não
houve reunião entre eles, disse
uma fonte. Não se sabe ao certo
o que foi proposto pelos repre-
sentantes da Silver Lake.

Aos potenciais interessados, a
Yahoo tem sinalizado que não es-
tá sofrendo pressão para selar ra-
pidamente algum acordo de ven-
da, disse outra fonte. Porta-vo-
zes da Silver Lake e da Yahoo re-
cusaram-se a comentar o assun-
to. / DOW JONES NEWSWIRES

● Estreia

Operação pode
abrir espaço para
novas aquisições

Potencial. Genish avisa que, para GVT, TV paga não é nicho

● Conteúdo

Ação. Sky vai até o fim contra as cotas, segundo Baptista

Pressão. Loja da TIM em São Paulo: rumores anteriores sobre a oferta fizeram papéis da empresa acumularem queda na Bolsa

Pacotes da operadora
de telecomunicações,
com vários serviços
interativos, começam a
ser vendidos em outubro

Sky informa que entrará
com ação ‘nos próximos
dias’ contra as cotas de
conteúdo nacional nos
canais pagos

R$ 650 mi
serão investidos pela GVT no
serviço de TV paga até 2012

140
canais estão sendo oferecidos
pela empresa, incluindo 30 em
alta definição

R$ 59,90
é o preço do pacote mais barato

LUIZ E. BAPTISTA
PRESIDENTE DA SKY
“Nunca ninguém nos ligou para
reclamar que falta conteúdo
brasileiro no horário nobre.”

Beth Moreira

A TIM anunciou ontem uma
oferta pública de ações que po-
de chegar a R$ 1,98 bilhão, se
todas as ações do lote princi-
pal e do suplementar forem
vendidas. Esse montante leva
em conta o preço de fechamen-
to do papel na quarta-feira, de
R$ 9,04. Ontem, as ações da
empresa caíram 1,11% na Bolsa
de Valores de São Paulo, para
R$ 8,94.

A TIM distribuirá 190.796.858
ações ordinárias (novas), em
oferta simultaneamente realiza-
da no Brasil e no exterior, sendo
que essa quantidade poderá ser
acrescida de lote suplementar
de até 15%. A operação possui
três fases: oferta prioritária
(atuais acionistas), oferta de va-
rejo (pessoas físicas, por exem-
plo) e a institucional (investido-
res qualificados).

O preço por ação será definido
após encerramento do procedi-
mento de coleta de intenções de
investimento (bookbuilding),
que vai de hoje a 4 de outubro. O
período de reserva de ações se
inicia em 22 de setembro e fecha
em 29 de setembro (prioritária)
e 3 de outubro (varejo).

A Telecom Italia, que controla
a TIM, reforçou que não preten-
de diluir sua presença no Brasil,
de modo que subscreverá
66,94% das ações na oferta. Esse
é o porcentual que a TIM Brasil
Serviços e Participações S/A de-
tém na operadora de telefonia
brasileira.

De acordo com a Telecom Ita-
lia, o aumento de capital vai aju-
dar a financiar a expansão da in-
fraestrutura da rede fixa e móvel
da TIM. A companhia italiana
acrescentou ainda que, ao apoiar
o aumento de capital da TIM, es-

tá confirmando o papel estratégi-
co do Brasil como um mercado
essencial para o grupo.

O cronograma prevê início da
negociação com as ações da ofer-
ta na Bolsa no dia 6 de outubro, e
a data de liquidação é 10 do mes-
mo mês. A oferta tem coordena-
ção do Itaú BBA (líder) e do Mor-
gan Stanley.

Avaliação. Em relatório, analis-
tas da UM Investimentos avalia-
ram que a operação é marginal-
mente negativa para a compa-
nhia no curto prazo, dada a dilui-
ção das posições dos atuais acio-

nistas.
Analistas da Planner, por sua

vez, destacam que a TIM possui
um total de 2,217 bilhões de
ações atualmente e, com essa
oferta (sem contar lote suple-
mentar), sua base acionária pas-
sará para 2,407 bilhões. Em docu-
mento assinado pelo analista Ra-
fael Andreata, a corretora previa
que as ações da TIM deveriam
seguir pressionadas até o térmi-
no da oferta, que elevará sua ba-
seacionária em aproximadamen-
te 9%. A corretora avalia ainda
que, frente ao baixo endivida-
mento, a empresa poderia ter le-

vantado recursos no mercado de
crédito. “Seguimos com nossa
preferência pelas ações da Te-
lesp no setor de telecomunica-
ções”, afirma.

Comprometimento. Analistas
destacam que o fato de a oferta
ser primária, e não secundária,
como chegou a ser aventado pe-
lo mercado, é muito positivo,
uma vez que mostra comprome-
timento dos controladores com
a companhia. “O modelo da ope-
ração, além da participação da
Telecom Itália, que ficará com
mais de 66% da oferta, acalmou

o mercado”, avalia um profissio-
nal que preferiu falar sob a condi-
ção de não ser identificado.

Ele observou que, desde que
saíram as primeiras notícias so-
bre uma possível oferta, as ações
da TIM foram bastante pressio-
nadas, chegando a acumular que-
da de mais de 6% em setembro.

O operador de renda variável
da HCommCor, Rafael Dornaus,
acrescentou que o valor da ofer-
ta, menor que o esperado, tam-
bém é um ponto positivo da ope-
ração. Ele lembrou que chegou-
se a falar em uma operação de
até R$ 3 bilhões.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2011, Economia & negócios, p. B16.




