
A francesa Vivendi quer levantar
ao menos¤ 7 bilhões (US$ 8,9 bi-
lhões) com a venda da operadora
brasileira de telecomunicações
GVT, e recebeu manifestação de
interesse no ativo de pelo menos
quatro companhias, disseram
duas fontes a par da situação.

Ambas as fontes, que falaram
sob condição de anonimato, dis-
seram que Oi, América Móvil,
DirecTV e Telecom Italia estão
participando das conversas ini-
ciais sobre o processo de venda
da GVT. Fundos de investimen-
to também mostraram interesse
na GVT.

A Vivendi, que está venden-
do ativos para cortar dívida e
melhorar o preço de sua ação,

busca receber ofertas vinculati-
vas pela GVT no primeiro tri-
mestre, disseram as duas fon-
tes. A venda da GVT é um sinal
de que a empresa francesa está
procurando reduzir sua presen-
ça no setor de telecomunica-
ções para focar-se mais em seus
ativos de mídia, acrescentaram
as fontes.

A Vivendi decidiu colocar a
GVT à venda no mercado há al-
guns meses, em um momento
no qual revisa seus portfólios de
negócios em telefonia móvel, vi-
deogames e música. O maior
conglomerado de mídia e teleco-
municações da Europa também
busca um comprador para sua
fatia controladora na Maroc Te-
lecom.

“Sinergias entre GVT e outras
unidades da Vivendi não foram
tão fortes quanto a companhia
imaginava”, disse uma das fon-
tes à Reuters. “Mas isso não sig-
nifica que a Vivendi vai entrar
em um esquema de vendas de

fim de ano e vender a GVT a
qualquer preço. Não há chance
de isso acontecer”.

As ações da Vivendi acumu-
lam alta de 28% desde o come-
ço de abril por esperanças que a
administração consiga reformu-

lar a companhia, manter robus-
tos pagamentos de dividendos e
proteger seu rating de grau de
investimento.

Um porta-voz da Vivendi re-
jeitou comentar sobre o assun-
to. ■ Reuters

A AT&T informou ontem que
elevará seus investimentos para
US$ 22 bilhões anuais durante
os próximos três anos, em rela-
ção ao orçamento para 2012 de
US$ 19 bilhões a US$ 20 bilhões,
a fim de financiar melhorias em
suas redes móveis e fixas.

A companhia informou ter de-
cidido atualizar sua rede fixa
em vez de outras opções consi-
deradas, incluindo separar essa
rede do restante da AT&T ou de-
sinvestir em partes dela. A em-
presa havia afirmado estar con-
siderando a venda de algumas li-
nhas telefônica rurais.

“Isso nos dá a oportunidade
de melhorar nosso crescimento
de receita e mudar nossa estru-
tura de custos”, disse o presi-
dente-executivo, Randall Ste-
phenson, a analistas em um
evento da AT&T em Nova York.

Os planos de expansão da re-
de da operadora exigem um or-
çamento de US$ 8 bilhões para
rede móvel e US$ 6 bilhões para
fixa, segundo a empresa.

A operadora disse ainda que
vai acessar os mercados de dívi-
da para usufruir de taxas de ju-
ros historicamente baixas.

Como resultado, a empresa
espera que a relação dívida líqui-
da sobre lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação (Ebitda) cresça para a fai-
xa de 1,8 vez nos próximos dois
anos, ante 1,42 vez ao fim do ter-
ceiro trimestre. A AT&T tam-
bém estima crescimento de lu-
cro por ação em torno de 5% pa-
ra os próximos três anos.

Multa
A AT&T fechou acordo para o pa-
gamento de multa de US$ 700
mil e restituição de dinheiro de
clientes que tiveram de pagar
mais do que deviam por seus
planos de telefonia móvel. ■

Investidores da NII Holdings,
dona da operadora de telefonia
Nextel, estão apostando que o
Brasil pode ajudar a empresa a
sobreviver, à medida em que a
concorrência e a tecnologia ul-
trapassada ameaçam seu mode-
lo de negócios.

Os investidores podem se de-
cepcionar, já que a desacelera-
ção econômica e pressão regula-
tória acabaram com anos de fá-
cil crescimento no maior merca-
do sem fio da América Latina,
intensificando a rivalidade com
outros grupos, fazendo com
que a mexicana América Móvil
e a espanhola Telefónica bus-
quem atrair os clientes corpora-
tivos mais caros da NII.

A base de assinantes da NII
no Brasil, onde a companhia ga-
nha metade de seus lucros, en-
colheu no trimestre passado pe-
la primeira vez, enquanto ou-
tras operadoras atraem usuários
com pacotes de ligações ilimita-
das e redes mais rápidas.

Como a NII empreende uma
cara transição para tecnologia
de terceira geração (3G) até o fi-
nal do ano, alguns investidores
temem que esses esforços pos-
sam de fato acelerar a partida
de clientes. “A questão é: Será
que, depois de tudo, este lança-
mento 3G vai tornar a NII com-
petitiva? Quando os investido-

res encontrarem a resposta,
muitos deles vão correr para dei-
xar a empresa", disse a analista
Christina Ronac, da empresa de
investimentos bancários Glea-
cher & Co, em Nova York.

As ações e bônus da NII es-
tão em queda de 64% e 13%,
respectivamente, por causa
dos temores de que a estraté-

gia possa falhar.
A estrada traiçoeira que a em-

presa tem pela frente também
evidencia a mudança de gostos
da classe média emergente da
América Latina, que tem cresci-
do cada vez mais esclarecida so-
bre tecnologias de smartpho-
nes, inéditas na região há ape-
nas uma década.

O número de assinantes da
companhia no Brasil teve que-
da de 53 mil usuários em se-
tembro, estendendo as perdas
para 85 mil clientes no trimes-
tre, enquanto os concorrentes
cresciam. Analistas previam
uma perda de 40 mil clientes
no período.

À frente da companhia, Sér-
gio Chaia sempre cumpriu traje-
tória ascendente em cargos de li-
derança. Passou por Pepsico,
Pfizer, Makro e Johnson & John-
son, até assumir a presidência
da Nextel, em 2007. E é o que se
espera dele agora.

Presença constante nos
rankings de melhores empresas
para se trabalhar, a companhia
costumava ter boa parte de seus
novos assinantes provenientes
de indicações de outros clien-
tes: “A melhor publicidade que
existe”, costumava declarar
Chaia. ■ Com Reuters

COMPONENTES

Foxconn tem dificuldades para atender Apple

Vivendi pede piso de €7 bilhões por GVT

O grupo Foxconn Technology disse que a principal divisão da empresa
Hon Hai está encontrando dificuldades para lidar com a enorme
demanda por iPhones da Apple. “Não é fácil fazer os iPhones. Estamos
aquém de atender a grande demanda”, disse o presidente de conselho
da Foxconn, Terry Gou, a repórteres após um fórum de negócios.
No entanto, ele se recusou a comentar se a Foxconn International
Holdings (FIH) tinha assumido parte da produção. Reuters

Nextel enfrenta uma batalha
decisiva no mercado brasileiro

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

AT&T amplia
aportes para
US$ 22 bi ao
ano até 2015
Companhia anunciou que medida
vai financiar as melhorias em
suas redes móveis e fixas

Ao menos quatro companhias
demonstraram interesse pela
operadora brasileira de televisão

Operadora informou
que pretende ainda

acessar mercados de
dívidas para recorrer

a taxas de juros
mais baixas

Henrique Manreza
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Operadora perde clientes à
medida que rivalidade com
outros grupos se intensificam
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Empresas, p. 25.




