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Empresas de telefonia x Ibovespa - variações acumuladas, em % (base: 07/08/2012)
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* Resultado ainda não divulgado; ** Sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização; ** Inclui os resultados de Claro, Embratel e NET

Sob pressão
Evolução das operadoras de telefonia - R$ bilhões
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Christopher Palmeri e Andy Fixmer
Bloomberg, de Los Angeles

A Walt Disney aposta nos perso-
nagens da Marvel para salvar a si-
tuação em sua rede de televisão
ABC, da mesma maneira como sal-
varam o estúdio cinematográfico
da empresa. “Marvel’s Agents of
S . H . I . E . L . D.”, que vai estrear em 24
de setembro na rede ABC, é produ-
zida por Joss Whedon, diretor do
sucesso de bilheteria “Os Vingado-
res”. A série pode atrair mais ho-
mens jovens para uma rede cujas
séries pendem mais para o público
feminino, como “Grey ’s Anatomy”
e “Scandal”. A ABC fez no domingo
uma apresentação do primeiro
episódio do programa, em um
evento para críticos de TV em Be-
verly Hills, na Califórnia.

Paul Lee, presidente da ABC En-
tertainment, disse que a rede vem
trabalhando com executivos da
Marvel para aproveitar a experiên-
cia deles em marketing para o pú-
blico jovem do sexo masculino, co-
mo uma aparição de Whedon e de
membros do elenco na Comic-
Con, a convenção de fãs de histó-
rias em quadrinhos realizada em
San Diego, no mês passado. Ele dis-
se que o programa da Marvel está
atraindo mais anunciantes para a
rede, como os estúdios de Hol-
lywood, que fazem a divulgação de
seus filmes . “[O programa] desper-
tou muito interesse da parte dos
anunciantes”, disse.

Em “S.H.I.E.L.D”, o ator Clark
Gregg retoma o papel do agente
Phil Coulson, dos filmes da Mar-
vel. Ele reúne um grupo de agen-
tes que protege o público de
acontecimentos estranhos ocor-
ridos no mundo inteiro.

A ABC acabou em segundo lu-
gar, depois da rede de emissoras
da CBS, em número de especta-
dores na mais recente tempora-
da da TV americana, mas ficou
em último lugar entre as maiores
redes americanas na faixa de es-
pectadores de 18 a 49 anos, o
grupo visado pelos anunciantes,
segundo dados da Nielsen.

Cerca de 65% dos telespecta-
dores da rede ABC são do sexo fe-
minino, e a média de idade é de
53 anos. É a segunda faixa de ida-
de mais elevada entre as grandes
redes depois da CBS, segundo a
empresa de publicidade Horizon
Media, de Nova York, com base
em dados da Nielsen, de pesqui-
sa nas áreas de mídia e varejo.

Entre outros programas da re-
de ABC que estreiam neste ano
nos Estados Unidos estão os se-
riados “The Goldbergs”, uma co-
média com Jeff Garlin, da série da
HBO “Curb Your Enthusiasm”, e
“Back in the Game”, estrelado pe-
lo veterano James Caan.

A rede continua a implementar
uma estratégia baseada no que
Lee chama de “mulheres emanci-
padas”, principalmente na pro-
gramação de quinta à noite, que
inclui a nova série “Once Upon a
Time in Wonderland”, uma fanta-
sia baseada no clássico infantil
“Alice no País das Maravilhas”.

A Marvel, comprada pela Disney
por US$ 4,2 bilhões em 2009, teve
um enorme efeito sobre a divisão
cinematográfica da empresa. O lu-
cro operacional da unidade au-
mentou para US$ 722 milhões em
2012, em relação aos US$ 175 mi-
lhões de 2009. “Os Vingadores” foi
o filme que obteve o maior lucro
bruto do mundo no ano passado,
com US$ 1,5 bilhão em bilheteria
global, segundo a empresa de pes-
quisa B o x O f f i c e M o j o.com.

“Homem de Ferro 3”, que tem
Robert Downey Jr. no elenco como
o industrial de armadura Tony
Stark é o maior sucesso de bilhete-
ria deste ano até agora, com uma
receita mundial de US$ 1,2 bilhão.

A estratégia que envolve a
Marvel foi tão bem-sucedida que
no ano passado a Disney pagou
US$ 4 bilhões pela Lucasfilm, a
produtora de George Lucas, para
poder usar os personagens de
“Guerra nas Estrelas” em novos
filmes, programas de TV e atra-
ções de parques temáticos.

Lee disse que as conversações
com a Lucasfilm começaram
com a possibilidade de empre-
gar o conteúdo da empresa em
um programa de TV.

O lucro da rede de emissoras
de TV da Disney caiu 40% no tri-
mestre encerrado em 30 de mar-
ço, para US$ 138 milhões, devido
à alta dos custos da programação
no horário nobre e à queda da re-
ceita de publicidade ligada aos
índices de audiência, segundo a
mais recente demonstração de
resultados da empresa.
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Com a série “M a r ve l ’s Agents of S.H.I.E.L.D”, missão é rejuvenescer público, atraindo espectador homem e jovem

Mídia Disney aproveita popularidade de personagens
da Marvel no cinema para impulsionar outros negócios

Heróis são chamados
para salvar rede ABC

Time Warner adia desmembramento
Emily Steel
Financial Times, de Nova York

A Time Warner decidiu parali-
sar seu plano de desmembrar a
unidade editorial Time Inc., que
publica as revistas “Ti m e”, “Peo -
p l e” e “Sports Illustrated”. O gru-
po de mídia esperava concluir a
separação da unidade de revis-
tas de suas operações de televi-
são e cinema até o fim do ano,
mas informou, ontem, que deci-
diu suspender o plano até o co-
meço do ano que vem. O adia-
mento visa conceder a Joseph

Ripp, nomeado diretor-presi-
dente da Time Inc. no mês passa-
do, mais tempo para depurar
sua estratégia para a unidade.

“Nossa maior prioridade na
cisão é ter certeza de que coloca-
remos a Time Inc. na melhor po-
sição possível”, disse ontem Jeff
Bewkes, diretor-presidente da
Time Warner, em uma conferên-
cia com analistas.

A Time Warner disse que ainda
vai estabelecer a estrutura de ca-
pital para a nova e independente
Time Inc., que segundo acredi-
tam alguns analistas, estará cheia

de dívidas. Em junho, a News
Corp, de Rupert Murdoch, des-
membrou seu braço editorial
com um caixa líquido de quase
US$ 2,6 bilhões, mas analistas di-
zem acreditar que a Time Inc. se-
rá desmembrada com um endivi-
damento líquido de cerca de
US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões.

As receitas editoriais caíram
3% no segundo trimestre, para
US$ 833 milhões, devido a um
declínio de 5% das vendas de
anúncios e uma queda de 7% nas
vendas de assinaturas.

No mesmo período, a Time
Warner teve um lucro líquido de
US$ 771 milhões, ou US$ 0,81 por
ação ordinária, o que represen-
tou um aumento de 87% sobre os
US$ 413 milhões (US$ 0,42) apu-
rados no segundo trimestre do
ano passado. A receita total cres-
ceu 10% para US$ 7,4 bilhões.

Os sucessos de bilheteria “O
Grande Gatsby” e “Homem de
Fe r r o” alimentaram o crescimen-
to do grupo na área de cinema,
na qual as vendas cresceram para
US$ 2,9 bilhões no segundo tri-
mestre, uma alta de 13% sobre o
mesmo período do ano passado.

As vendas publicitárias vigoro-
sas ligadas às eliminatórias da
NBA — a liga americana de bas-
quete — alavancaram os negócios
das operações de TV da Time War-
ner, cujas receitas cresceram 7%
no trimestre, para US$ 3,8 bi-
lhões. A receita de conteúdo tam-
bém cresceu bastante em razão
das maiores vendas de programa-
ção original da rede HBO, que re-
cebeu 108 indicações ao prêmio
Emmy em julho, por séries como
“Game of Thrones” e “Girls”.

A Time Warner disse que a
CNN “roubou” participação de
mercado das redes de TV concor-
rentes, mostrando um aumento
de 70% na audiência
em suas principais
áreas de cobertura.

Disputa pode afetar margens de teles
Cenário
Cibelle Bouças
De São Paulo

O mercado de telecomunica-
ções deus sinais, nas últimas sema-
nas, de que a disputa entre opera-
doras será mais acirrada no segun-
do semestre, com a ampliação da
oferta de serviços pela Nextel e
G V T. A entrada da operadora britâ-
nica Vo d a f o n e e o reforço das ope-
rações da On Telecom, do investi-
dor George Soros, também inten-
sificam a concorrência no setor.

As líderes do mercado — Telefô -
nica /Vivo, TIM, Oi e Claro — tam -
bém se movimentaram, com a re-
formulação de serviços e o lança-
mento de promoções. O aumento
da competição foi um dos fatores
que pressionaram a receita média
por usuário das teles e vai exigir das
operadoras mais controle nas des-
pesas para impedir perdas na ren-
tabilidade nos próximos meses.

Entre as operadoras que já di-
vulgaram os resultados do segun-
do trimestre, a Telefônica/Vivo foi
a única a apresentar um aumento
da receita média por usuário, de
4,1% ante o segundo trimestre do
ano passado, para R$ 22,80 ao
mês. A TIM registrou queda de
0,7%, para R$ 18,10; a Claro apre-
sentou uma redução de 5,3%, para
R$ 15; e a Nextel, uma queda de
8,5%, para US$ 43 (em torno de R$

99). A Oi divulga seus resultados
no dia 14 e a GVT, no dia 29.

A rentabilidade das compa-
nhias também foi impactada no
segundo trimestre. As operadoras
apresentaram margens de lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda) inferio-
res a 30%, que é a margem média
considerada saudável para o setor.

A Vivo fechou o segundo trimes-
tre com uma margem Ebitda re-
corrente de 29,4%, com queda de
3,7 pontos percentuais em relação
ao ano passado e queda de 2,7
pontos percentuais em relação ao
segundo trimestre. A TIM apresen-
tou margem Ebitda de 24,9%, com
queda de 1,7 ponto percentual em
um ano e de 1 ponto percentual
em relação ao primeiro trimestre.
A América Móvil (que reúne os re-
sultados da Claro, Net e Embratel
no Brasil) teve redução de 1,2 pon-
to percentual na margem Ebitda
frente ao segundo trimestre de
2012, para 23,3%. A Nextel, que
não divulga Ebitda, apresentou
uma queda de 44,5% no lucro an-
tes de depreciação e amortização,
para US$ 93,9 milhões.

Considerando que a disputa es-
tá mais acirrada e será difícil elevar
preços, resta às operadoras contro-
lar mais seus gastos. O cenário para
o setor neste ano é de crescimento
menos intenso (de 5,3% na telefo-
nia móvel, 14% na TV paga e 37% na
banda larga). A inflação mais alta e

o crescimento mais fraco do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) também
dificultam uma expansão mais ex-
pressiva neste semestre. As teles se
veem com a necessidade de fazer
fortes investimentos em infraes-
trutura para melhorar a qualidade
dos serviços e expandir a oferta dos
serviços de terceira e quarta gera-
ções (3G e 4G).

A Telefônica tem se centrado na
oferta de serviços convergentes
(como TV via internet, por assina-
tura e banda larga) baseados em
redes de fibras ópticas em regiões
de alta renda e na expansão da ven-
da de TV paga por satélite em re-
giões de renda média mais baixa. A
América Móvil iniciou no segundo
trimestre a integração das opera-
ções no país para reduzir custos e
oferecer serviços convergentes. A
TIM investiu em tecnologias para
melhorar o tráfego de dados na re-
de e permitir a expansão da oferta
de serviços com a estrutura atual.

A Oi investiu na ampliação dos
serviços de telefonia móvel e TV por
satélite. No segundo trimestre, a
operadora apresentou uma eleva-
da taxa de crescimento em TV paga
e aumento da receita média por
usuário com a venda de novos ser-
viços, como “pay per view” e canais
em alta definição. Por outro lado, a
Oi teve perdas com a redução de
8,77% na tarifa de interconexão,
determinada pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel).

Em julho, a Oi anunciou a venda
de torres e da Globenet, no total de
R$ 2,43 bilhões, o que terá efeito
positivo em seu balanço. Mas deu
sinais que seu endividamento lí-
quido superou em mais de três ve-
zes o Ebitda. Por essa razão, a ope-
radora deixará de pagar dividen-
dos extraordinários de R$ 1 bilhão
neste mês. Fontes do setor disse-
ram recentemente que a Oi reto-
mará no fim do mês a emissão de
R$ 800 milhões em debêntures de
infraestrutura. Essa emissão, soma-

da ao cancelamento da distribui-
ção de dividendos extraordinários,
contribuirão para reduzir o nível
de endividamento de curto prazo.

Analistas não descartam, no en-
tanto, que a Oi passe por uma rees-
truturação societária. Isso porque
sua controladora, a Telemar Parti-
cipações, tem uma dívida líquida
de R$ 3,2 bilhões e sua fonte de re-
ceita são os dividendos da Oi.

A empresa de pesquisa Bernstein
Research considera possível que a
Portugal Telecom faça um novo

aporte na Oi, ampliando sua partici-
pação na Telemar Participações,
atualmente de 25,6%. Para isso, a
companhia teria que se desfazer de
ativos que possui em outros países,
como a Africatel e a  Timor Telecom,
que apresentaram baixa rentabili-
dade neste ano. O Bank of America
Merrill Lynch e  o Barclays também
consideram possível que a Portugal
Telecom venda ativos para financiar
um aumento de participação na Te-
lemar. A Portugal Telecom divulga
seus resultados no dia 29.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Empresas, p. B2.




