
Se não basta à mulher de César
ser honesta,mas parecer hones-
ta, devem sobrar problemas a
Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo
Carvalho, sócios-detentores da
Rede TV! com 70% e 30% de
participação no controle da
emissora, respectivamente. A
imagem de desalinho entre os
dois - estendida a uma suposta
rivalidade entre suas esposas -
foi reforçada no último fim de
semana, com o surgimento do
boato de que o empresário Luiz
Eduardo Batalha teria iniciado
negociações para comprar a par-
te de Carvalho.
A Rede TV! negou rumor, e

lembrou que, emcoletiva conce-
dida no primeiro dia de março,
Carvalho declarou que sua par-
te na empresa "não está mais à
venda". Na ocasião, os dois só-
cios concordaram que boatos de
venda da participação de Carva-
lho pioram as suspeitas de pro-
blemas financeiros na emissora.
"Sempre que há dois sócios

comobjetivos diferentes, a com-
panhia fica vulnerável. E omer-
cado publicitário é muito sensí-
vel a isso, porque vive de con-
fiança e de expectativas", diz Fa-

bioWajngarten, diretor do Con-
trole da Concorrência, empresa
de pesquisa e planejamento de
mídia. "ARede TV! surgiu inova-
dora e contratando gente de pe-
so como, Marília Gabriela e Juca
Kfouri. Mas os programas geral-
mente não duravam, termina-
vam com rescisões de contrato

emuito barulho namídia. O ca-
so do 'Pânico na TV' só endossa
isso", afirma, em alusão à mu-
dança da atração para a Band.
Um levantamento do Contro-

le da Concorrência mostrou que
o "Pânico", na Rede TV!, fatura-
va R$ 4 milhões por edição (em
valores de tabela). Ainda assim,

Carvalho comentou a saída dos
humoristas classificando a pro-
dução do programa como cara.
Wajngarten vai além. "Omer-

cado acredita na possibilidade
de venda,mas teme possíveis dí-
vidas. Se a Rede TV! tivesse um
passivo enorme, e uma progra-
mação maravilhosa, tudo bem.

Mas não é o caso. Falta transpa-
rência sobre se ela carrega dívi-
das da RedeManchete". Amilca-
re e Carvalho compraram a con-
cessão da Manchete em 1999. O
fato de as concessões seremcon-
troladas pelo governo torna im-
possível calcular o valor das
emissoras de televisão aberta.

Trajetória de crise
O calvário da Rede TV! come-
çou no ano passado. No primei-
ro semestre, a emissora venceu
a licitação do Clube dos 13 para
transmitir o Campeonato Brasi-
leiro,mas a Globo acabou levan-
do os direitos de exibição após
negociar com cada um dos ti-
mes. Enquanto isso, surgiram
boatos de que Carvalho e Amil-
care vinham se desentendendo,
a ponto de o primeiro querer
vender sua parte da empresa.
Em seguida, vieram as quei-

xas públicas de funcionários
contra os atrasos de salários. A
equipe do "Pânico" diz que a
emissora lhe deve R$ 5milhões.
O volume das problemas che-
gou ao nível do deboche. Circu-
la em rede sociais o link para a
página de um site de leilões vir-
tuais em que a Rede TV! é anun-
ciada à venda por lance inicial
de R$ 54,999 milhões. ■

A Fibria é a empresa com as flo-
restasmais valiosas do Brasil, se-
gundo pesquisa da consultoria
Consufor, com 15,5% do total
dos 20 ativos mais caros do
país. É também a empresa que
detém a maior área de floresta
plantada, pelo ranking. Na se-
gunda posição vem a Klabin,
com 14,5%, seguida por Suzano
(10%), em terceiro, e a Duratex
(6,5%) na quarta posição.
A Consufor identificou ainda

que 59% dos 20 maiores ativos
são utilizados pelo segmento de
celulose, que detém também
61% das áreas plantadas.
Em termos de valor por hecta-

re plantado, as empresas de re-
florestamento são as que têm-
maior valor, seguida por pai-
néis para construção civil. Se-

gundo a consultoria, isso se de-
ve ao tipo de vegetação desses
setores, que preferem Pinus
(mais caro) a Eucalipto.
As plantações mineiras são as

mais preciosas: o estado con-
centra 28%do total das 20maio-
res. O Estado de São Paulo é o
segundo em terras mais valio-
sas, com 20%, seguido de perto
pelo Paraná, com 18%.
Os valores utilizados pela

Consufor são os da terra e das
platações e não levam em conta
o valor damarca de cada empre-
sa, nem os maquinários. ■
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Wilson, Sons, vai construir e operar
quatro embarcações para a Petrobras
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Rede britânica de lojas Game pode estar
próxima de declarar “game over”

Nadine Hutton/Bloomberg

Rede TV! nega boatos de compra,
mas perde brilho para omercado
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A Game, cadeia britânica de varejo de videogames que enfrenta
uma crise, se colocou à venda. Os distribuidores de videogames
suspenderam a entrega de novos títulos às suas lojas, e a empresa
alertou aos seus acionistas que suas ações podem ter valor zero.
Com o anúncio de ontem, as ações da Game, que controla 1,2 mil
lojas nos mercados europeus e na Austrália, caíram em 71%.

A Wilson, Sons Ultratug Offshore, subsidiária da Wilson, Sons,
assinou contrato com a Petrobras para a construção e operação de
quatro embarcações do tipo Platform Supply Vessel 4500. O valor
do negócio não foi revelado. As embarcações serão construídas
no estaleiro da Wilson Sons no Guarujá, no litoral paulista, e serão
entregues até 2015, disse a empresa em comunicado ao mercado.

As plantações
mineiras são mais
mais preciosas, com
28% de todo o valor
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Rumor sobre a venda da participação de um dos sócios reforça a imagem de desarmonia na emissora

AGRONEGÓCIO

José Gabriel Navarro
jgnavarro@brasileconomico.com.br

PARTICIPAÇÃO DAS  
EMPRESAS

Considerando os 20 maiores 
ativos do país, Fibria lidera

Fonte: Consufor
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FATIA POR SEGMENTO

Mercado de celulose é    
o principal destino das 20 mais 
valiosas florestas
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doBrasil, à frentedaKlabinedaSuzano

Donode70%daRedeTV!,
Amílcaretemde lidarcomas

especulaçõesdosanunciantes

28 Brasil Econômico Terça-feira, 13 de março, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




