
Jornal Valor --- Página 6 da edição "25/09/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 24/09/2013@21:29:56

B6 | Valor | Quarta-feira, 25 de setembro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 25/9/2013 (21:29) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Te l efo n i a Reguladores terão que discutir se a Telefónica vai assumir controle da Telco ou apenas consolidá-lo

Venda da TIM abre debate sobre minoritários
Silvia Fregoni, Fernando Torres,
Tatiane Bortolozi e Renato Rostás
De São Paulo

O acordo da Te l e f ó n i c a para
aumentar a participação na Tele -
com Italia deve provocar uma
discussão sobre o direito de os
acionistas minoritários da TIM
no Brasil receberem o mesmo va-
lor pago pelas ações dos contro-
ladores. O assunto “tag along” é
controverso e a legislação brasi-
leira abre espaço para diferentes
interpretações. Historicamente,
a Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) analisa caso a caso,
sem uma solução pronta para es-
se tipo de evento societário.

O principal ponto que vem se
consolidando na jurisprudência é
a interpretação literal da lei: ofer-
ta para compra de ações de mino-
ritários só quando existe “aliena -
ç ã o” de controle, e não em casos
de mudança no bloco de controle
ou de formação de controle.

A própria TIM já foi alvo de uma
decisão da CVM sobre “tag along”.
Em 2009, estava em questão no ór-
gão regulador a realização de uma
oferta pública para compra das or-
dinárias da TIM Participações, por
conta da saída da Pirelli (Olimpia)
e da entrada da Telefónica (por

meio da Te l c o ) no capital da Tele-
com Italia (dona da companhia
brasileira). Na CVM, o debate sobre
o assunto não encontrou consen-
so: nem no mérito da discussão
nem nos argumentos técnicos.

A área técnica da CVM acabou
decidindo sobre a necessidade da
oferta dois anos depois do negócio
e um ano e meio após queixa de
minoritários. Mas, por maioria
apertada de três votos a dois, deci-
diu que não caberia o “tag along”.

Na ocasião, a fatia da Telefôni-
ca no capital da Telco não era o te-
ma relevante. A questão que se
colocava era se a participação que
a Olimpia vendeu para a Telco, de
18% do capital, representava ou
não o controle da Telecom Italia.

Uma parte da discussão foi em
relação ao uso da legislação italia-
na ou brasileira para se analisar o
caso. Na Itália, só existe obrigação
de Oferta Pública de Aquisição
(OPA) quando um investidor as-
sume 30% das ações da empresa.
No entanto, existe ainda a figura
jurídica do “controle de fato”, que
seria identificado pelo poder do
acionista de tomar as decisões de
forma permanente nas assem-
bleias gerais e de indicar os admi-
nistradores sem o risco de interfe-
rência de outros investidores.

Várias dessas discussões podem
se repetir agora. Entre os pontos
que provavelmente serão debati-
dos é o quanto a Telco, efetivamen-
te, controla a Telecom Italia. A hol-
ding tem hoje participação de
22,4% na companhia e tem sido
responsável pela eleição dos admi-
nistradores nos últimos anos. Em-
bora a Telco tenha influência clara
nas decisões da Telecom Italia, há
quem interprete a situação como
controle fragmentado.

Outro ponto que será levantado
é se a Telefónica vai assumir o con-
trole da Telco ou apenas consolidá-
lo. De acordo com o texto da lei
brasileira, o “tag along” é acionado

por alienação de controle (não em
caso de alteração, compra de ações
pulverizadas no mercado ou con-
solidação). Antes do acordo, a Tele-
fónica tinha 46% da Telco e já era a
maior acionista individual da hol-
ding. Por isso, a questão é se a par-
ticipação vendida pelos bancos —
sócios da empresa espanhola na
Telco — seria ou não considerada
alienação de controle.

Um terceiro ponto a ser debati-
do é qual será a base legal para
uma eventual decisão: a regulação
brasileira ou a interpretação do re-
gulador da Itália, sede do negócio.

Em 2007, a CVM decidiu caso
parecido com o que se configura

agora, envolvendo a Copesul.
Quando a Braskem, que fazia parte
do acordo de acionistas, comprou
a fatia da sócia Ipiranga no bloco
de controle, não foi exigida oferta
aos minoritários por causa do au-
mento da participação. Como
quem vendeu as ações não tinha o
controle, a transação não atendia
ao que estava expresso no artigo
254-A da Lei 6.404 sobre o tema.

O aval da CVM não será o único
necessário ao negócio. A Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) e o Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade)
também vão analisar a transação.

Em 2007, a Anatel permitiu que
a Telefónica mantivesse sua parti-
cipação na TIM, desde que esse
percentual permanecesse abaixo
de 10% e que TIM e Vivo mantives -
sem suas operações separadas.

Com 65% da Telco, a participa-
ção da Telefónica ainda fica dentro
do permitido pela Anatel. Mas o
percentual pode ser ultrapassado
em 2014, quando a Telefónica as-
sumir o capital total da Telco.

A ação da Telecom Italia encer-
rou o pregão de ontem, na Bolsa de
Milão, cotada a € 0,60. O papel, que
abriu em alta de 3,4% e chegou a
subir 4,9%, perdeu força e fechou o
dia com valorização de 1,7%.

Na BMF&Bovespa, a ação da TIM
alcançou seu terceiro maior volu-
me histórico, R$ 243,8 milhões. O
recorde no volume de negociações
do papel foi registrado em 3 de
maio do ano passado, equivalente
a R$ 289,3 milhões, quando come-
çaram a circular rumores sobre a
saída do então presidente Luca Lu-
ciani, confirmada dois dias depois.

Em segundo lugar, vêm os
R$ 247,2 milhões movimentados
em 19 de julho de 2012, quando a
Anatel proibiu a operadora de
vender planos em 18 Estados, mais
o Distrito Federal. Desde o início
do ano, o volume médio para o pa-
pel da TIM é de R$ 42,5 milhões.

A ação da operadora encerrou o
pregão a R$ 11,08, o maior preço
desde abril de 2012, com valoriza-
ção de 9,59%. O papel chegou a
avançar 11%. O giro financeiro da
TIM foi o quarto maior do dia, atrás
apenas dos papéis preferenciais da
Va l e , Pe t r o b r a s e Itaú.

A valorização da TIM impulsio-
nou as demais ações de telefonia,
que ocuparam a liderança do prin-
cipal índice da bolsa brasileira. Os
papéis PN da Oi subiram 5,1%, a R$
5,15, enquanto os ON tiveram alta
de 3,2%, para R$ 5,4. As ações PN da
Vivo avançaram 3,6%, a R$ 51,5, e
as ON saltaram 3,3%, a R$ 45,19.

Viacom reforça
no Brasil o
conceito ‘g local’

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Bob Bakish, que comanda as operações da Viacom fora dos Estados Unidos: estímulo à criação de programas locais que possam ser adaptados em outros países
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Fonte: BM&FBovepa e Valor PRO. Elaboração: Valor Data
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Mídia
João Luiz Rosa
De São Paulo

Em meados de 2011, a Viacom
— um dos maiores grupos de mí-
dia e entretenimento do mundo —
deu início a uma série de movi-
mentos estratégicos no Brasil. As-
sumiu diretamente seu negócio de
licenciamento no país e, no ano se-
guinte, passou a reformular as
operações de TV, com a integração
de áreas internas e a nomeação de
novos executivos para áreas-chave.
Agora, a empresa americana está
prestes a dar mais um passo no
país. Em 1o de outubro, a versão
brasileira da MTV deixará de ser
um canal aberto, em UHF, para re-
estrear na TV paga, o negócio cen-
tral da Viacom.

A mudança, que já estava pre-
vista desde o fim de julho, ocorre
depois de a Viacom reassumir a
marca MTV no Brasil, que estava
nas mãos do grupo Abril. Nos de-
mais países em que o canal está
no ar, a MTV é comandada pela
Viacom. A empresa fechou acor-
dos de distribuição com Claro T V,
N e o T V, Net, SimTV, Sk y e V i a c a b o.
Ao todo, segundo a Viacom, o ca-
nal estará disponível em 12 mi-
lhões de lares no país.

A alteração permite reforçar no
Brasil um conceito defendido pelo
alto comando da empresa — o
“glocal”. A ideia é estimular a cria-
ção de conteúdo local, mas com
características capazes de permitir
que o programa ou formato ganhe
alcance global, sendo replicado
em outros mercados.

“Na nova MTV serão 350 horas

de programação própria por
ano, em linguagem local”, disse
Bob Bakish, executivo-chefe da
Viacom International Media
Networks, braço da companhia
responsável pelas operações do
grupo fora dos Estados Unidos.
“É muito além do que qualquer
outra MTV”, afirmou o executivo.

Reproduzir formatos de suces-
so tornou-se um negócio signifi-
cativo, principalmente no cam-
po dos “reality shows”, tanto para
companhias que criam o conteú-
do como para as que os adaptam,
pagando pelo direito de uso. A
holandesa Endemol, por exem-
plo, entrou no radar da televisão
mundial ao desenvolver e licen-
ciar programas como o Big Bro-
ther, que no Brasil é produzido e
transmitido pela Rede Globo há
mais de uma década.

Com a MTV brasileira de volta
ao seu controle, a Viacom pode-
ria trazer ao país formatos como
“Jersey Shore”, um “reality ” ame -
ricano protagonizado por garo-
tos bombados e mulheres curvi-
líneas que já ganhou versões no
Reino Unido e na Espanha. O
programa é polêmico e não agra-
da a todo mundo, mas faz um
grande sucesso entre o público
jovem. “Sem dúvida [podería-
mos criar uma versão local do
programa]”, disse Bakish ao Va -
lor, sobre a possibilidade de uma
adaptação em futuro próximo.

O “glocal” não é uma via de
mão única. A expectativa da Via-
com também é detectar forma-
tos estrangeiros com potencial
de adaptação nos Estados Uni-
dos. “House of Anubis”, uma te-
lenovela holandesa, foi adapta-

da pelo canal Nickelodeon —
outra propriedade da Viacom —
para o público americano.

A companhia também estuda
trazer novos canais ao Brasil, onde
recentemente dobrou de quatro
para oito os canais disponíveis.
Uma possibilidade é o Paramount
Channel. O canal de filmes explora
o catálogo de produções do estú-
dio de cinema Pa r a m o u n t , contro-
lado pela Viacom.

O Brasil é considerado um dos
principais destinos internacio-
nais pelo grupo devido ao ritmo
de crescimento do setor e à exis-
tência de uma grande população
jovem. Em dez anos, o número de
assinantes de TV paga mais que
quadruplicou no país, passando
de 3,2 milhões de clientes em
2002 para 16 milhões em 2012,
segundo dados da Agência Na-

cional de Telecomunicações
(Anatel). A estimativa é que 53
milhões de brasileiros têm acesso
à TV por assinatura. A maioria das
pessoas das classes A (88%) e B
(63%) já tem serviços de TV paga,
e ainda há um grande potencial
nas classes C (31%) e D e E (10%),
de acordo com números da Ip-
sos/Marplan. No primeiro trimes-
tre, o setor movimentou R$ 6,5 bi-
lhões, incluindo diversas fontes
de receita, com um aumento de
15,7% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, segundo
projeções do mercado.

“Temos tido resultados muito
bons nos últimos dois anos”, afir-
mou Bakish, sobre o desempe-
nho da empresa no Brasil. No fim
de março, em entrevista ao Valor,
Raul Costa, gerente-geral da Via-
com no país, informou que a em-

presa tem crescido a taxas que
variam entre 35% e 40% ao ano,
com meta de alcançar um au-
mento de 60% neste ano. Os nú-
meros absolutos não são divul-
gados. Acompanhando o ritmo,
tamanho da equipe brasileira
quase dobrou, para cem profis-
sionais, disse Bakish.

Em termos globais, a Viacom
encerrou o trimestre, em junho,
com uma receita de quase US$ 3,7
bilhões, um crescimento de 14%
sobre o mesmo período do ano
passado. O valor de mercado da
empresa é de US$ 39,78 bilhões.

A internet é tanto um desafio
como um potencial aliado para a
Viacom e outros grupos tradicio-
nais de mídia. Serviços de vídeo
sob demanda — pelos quais o
cliente paga por programa, que
pode ver onde e como quiser — são

cada vez mais comuns, e algumas
empresas estão tentando avançar
do papel de canais de distribuição
para o de produtores de conteúdo.
A americana Netflix, por exemplo,
tem investido pesadamente na
produção de séries próprias como
“House of Cards”, cujo orçamento
teria sido de US$ 100 milhões.

A Viacom já fechou acordos
com serviços de transmissão de ví-
deos sob demanda, como o da
Amazon, que licenciou programa-
ção de vários de seus canais. Há um
espaço a preencher nesse campo,
principalmente para atender os
“media junkies”, que vasculham a
web em torno de programas que
não estão mais no ar. Por enquan-
to, porém, a prioridade da compa-
nhia permanece onde esteve até
agora, disse Bakish — nas operado-
ras de TV paga.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Empresas, p. B6.




