
O fundode pensão do bancoMil-
lennium BCP, o terceiro maior
acionista da Cimpor, decidiu
vender a participação de 10%
que detém na cimenteira portu-
guesa, como parte do processo
de compra do controle lançado
pelo grupo brasileiro Camargo
Correa. O BCP é o segundo acio-
nista relevante da Cimpor a dar
indicação de que venderá a sua
posição, depois do banco esta-
tal Caixa Geral de Depósitos
(CGD) ter anunciado que está
disponível para vender a partici-
pação de 9,6% da cimenteira à
Camargo Corrêa.
A Intercement, divisão de ci-

mento do grupo Camargo Cor-
rêa, é a maior acionista da Cim-
por com 32,9% do capital so-
cial. A companhia brasileira lan-
çou, há dez dias, uma oferta pú-
blica de aquisição (OPA) de
100% da cimenteira portugue-
sa, oferecendo ¤ 5,5 por ação. O
objetivo seria criar uma estrutu-
ra acionista "coerente e estável"

na Cimpor, que tem tambémco-
mo sócia o grupo Votorantim.
Segundo analistas, o proces-

so de compra lançado pela Ca-
margo Corrêa está "fadado" ao
sucesso. O processo deverá le-
var a um desmembramento da
maior cimenteira de Portugal
numa partilha entre os grupos
Camargo Corrêa e Votorantim.
A Camargo Corrêa entrou na

Cimpor em 10 de fevereiro de
2010, depois de uma disputa
acirrada com a CSN, controlada
pelo empresário Benjamin Stein-
bruch. A Votorantim a adquiriu
21,2% da Cimpor sete dias de-
pois e estabeleceu um acordo
com o banco CGD. Hoje, a em-
presa avalia se aceita vender a
sua fatia na OPA. ■ Reuters

A Discovery Networks Améri-
ca Latina, que exibe no Brasil 11
canais pagos, está otimista com
o crescimento das cifras do se-
tor nos últimos cinco anos. Por
isso, a empresa trabalha com
um plano de longo prazo cujo
foco da expansão será os canais
de alta definição. A meta é tor-
nar o país seu principal merca-
do, depois dos Estados Unidos,
sede da companhia que faturou
US$ 4,2 bilhões em 2011.
Segundo Enrique Martinez,

presidente da empresa para a
América Latina, hoje o Brasil es-
tá entre as cinco maiores recei-
tas da companhia. Em 2009, a
empresa iniciou a exibição de
conteúdo em alta definição
(HD) no país com os canais Dis-
covery HD Theater e TLC HD.
Hoje, a tecnologia HD represen-
ta 16% de sua base, de 11 mi-
lhões de domicílios no Brasil.

“Com os novos consumido-
res nas classes B e C, aumentou a
demanda por televisores comes-
sas tecnologias digitais. Com is-
so, a indústria vai focar o HD”,
afirmaMartinez. Oplanodo exe-
cutivo é aproveitar o espaço que
o mercado brasileiro de televi-

são por assinatura ainda tem.
“Temos só 22% de domicílios
com serviço por assinatura. Por
que não chegar a 50%?”.
A estratégia da Discovery

por aqui é replicar em todos os
outros canais o sucesso do Dis-
covery Kids, que tem 10% de
participação no mercado total
de televisão por assinatura. “Se
considerarmos apenas os ca-
nais infantis, o Discovery Kids

tem 31% de market share, fi-
cando a frente de todos os con-
correntes até da TV aberta”.

Mais verba publicitária
SegundodadosdaABTA (Associa-
çãoBrasileiradeTVporAssinatu-
ra) os investimentos em publici-
dade no setor atingiram R$ 1,19
bilhão em 2011, o que representa
umcrescimento de 17,8%emre-
lação ao ano anterior. Os núme-
ros mostram que o mercado de
TVpor assinatura semanteve co-
moosegundomeiode comunica-
ção que mais cresceu no Brasil
no ano passado, ficando atrás
apenas da internet, que teve um
acréscimo de 19,63%.
É na expansão deste bolo pu-

blicitário que Martinez aposta.
“Hoje 6% dos investimentos
em propaganda são destinados
à TV paga. Se a economia brasi-
leira permanecer aquecida, va-
mos aumentar este número e su-
perar os paísesmaismaduros co-
mo os Estados Unidos e Euro-
pa”, afirma.
No ano passado, a subsidiária

brasileira da Discovery Commu-
nications cresceu cerca de 40%
ante o ano anterior, enquanto o
mercado brasileiro de televisão
por assinatura cresceu 30%, se-
gundo a Anatel. ■
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FARMACÊUTICA

Pfizer corta benefícios concedidos a
ex-funcionários para reduzir custos
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AUTOMÓVEIS

Ford investe US$ 600 milhões em unidade
chinesa para aumentar produção em 60%

Alexandre Rezende
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BCPvai vender
10%daCimpor à
CamargoCorrêa

Discovery põe país
em segundo lugar

TV britânica diz que conteúdo
de correspondência eletrônica
era de “interesse público”

A farmacêutica Pfizer, que demitiu cerca de 26 mil pessoas nos
últimos três anos, vai acabar com os benefícios que os ex-funcionários
ainda tinham direito pelo programa de indenizações. A companhia
tem trabalhado na redução de seus custos desde janeiro de 2009,
quando adquiriu a então rival Wyeth. Em um comunicado interno,
a empresa afirmou que as mudanças valem a partir de 14 de maio.

A subsidiária chinesa da Ford vai fazer um investimento de US$ 600
milhões para aumentar em 60% a capacidade produtiva de sua fábrica
de veículos no país. A expansão no maior mercado automotivo do
mundo é parte do plano traçado pelo presidente mundial da empresa,
Alan Mulally, para aumentar as vendas globais da companhia.
Até 2015, a meta é crescer 50%, chegando aos 8 milhões de veículos.

Fundo de pensão é o segundo maior acionista da
cimenteira a anunciar a venda ao grupo brasileiro

Processo, que levará
a desmembramento
da maior cimenteira
de Portugal, deve
ser um sucesso na
avaliação do mercado

EMPRESAS

Depois dos Estados Unidos, onde está a sede do grupo, filial
brasileira será a mais relevante para as operações globais

O canal de notícias britânico
Sky News, parte do império de
mídia do empresário Rupert
Murdoch, admitiu ter grampea-
do e-mails em duas ocasiões,
mas disse que as ações foram
justificadas e que eram“de inte-
resse público”.
O filho domagnata da comu-

nicação, James, renunciou co-
mo presidente da BSkyB sema-
na passada para evitar que o es-
cândalo de grampos telefônicos
no jornal News of the World,
também controlada pela News
Corp, prejudicasse a BSkyB,
uma empresa de televisão paga
britânica, da qual a News Corp
detém 39% de participação. O
News of the World foi fechado

após a revelação do escândalo.
A Sky News, canal de notí-

cias da BSkyB, disse ter autoriza-
do um jornalista em uma oca-
sião a acessar e-mails de pes-
soas suspeitas de atividades cri-
minosas - emumdos casos, a re-
dação apurava a história de um
homem que forjou a própria
morte. “Apoiamos essas ações
como editorialmente justifica-
das e de interesse público”, dis-
se o chefe da Sky News, John
Ryley, em comunicado.
A Sky não informou o teor

do segundo caso, mas reporta-
gens na imprensa afirmaram
que o jornalista acessou as con-
tas de e-mail de um suspeito
de pedofilia e de sua esposa. A
investigação não gerou mate-
rial para o canal de TV nem pa-
ra os veículos impressos do
conglomerado. ■ Reuters

BSkygrampeoue-mails

Martinez: empolgação comocrescimento dascifras daTVporassinaturanosúltimos cincoanos

SINAL CONTÍNUO

Crescimento dos assinantes
de TV por assinatura nos últimos 
5 anos 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 28




