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Acerto de contas

Rubeny Goulart Decepcionados com o BNDES, grupos de comunicação seguem
caminhos individuais, reestruturam dívidas e o próprio negócio

A renegociação de dívidas da Globo desperta a atenção de outras companhias do ramo

AOS QUE estranharam o fato de grupos
de mídia terem virado as costas ao plano
de ajuda financeira do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), recomenda-se olhar com lupa
para dentro deles. O plano pode ter sido
considerado leonino, mas o fato é que as
empresas estão apostando em soluções in-
dividuais, radicais e definitivas para sair da
aguda crise financeira em que se meteram.

O que está em curso nas organiza-
ções são ações integradas, que terão ine-
vitável repercussão na sua base de capital.
Um caminho é a venda de participação

acionária, amparada por emenda consti-
tucional, aprovada em 2002, que ampliou
para 30% o limite máximo para a entrada
de capital estrangeiro nas empresas do se-
tor. O outro consiste em uma inovadora e
complexa reestruturação de dívida - e,
por extensão, do próprio negócio, em ba-
ses ainda pouco exercitadas no Brasil -
que, no futuro, será regulada pela nova
Lei de Falências. Para alcançar a plena re-
cuperação, as empresas buscam uma das
duas saídas. Ou ambas ao mesmo tempo.

O grupo Abril e as Organizações
Globo, gigantes do ramo, são os emblemas
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máximos dos dois caminhos que estão
sendo trilhados e servindo de referência no
setor. A Abril capitalizou-se em R$ 150 mi-
lhões ao vender 13,8% de suas ações para o
Capital International Inc., um fundo de in-
vestimento americano, mas há quem não
considere que tenha feito o melhor negó-
cio. "O preço de venda ficou aquém do que
a empresa vale", diz o consultor Fernando
Portella, especialista em gestão de empresas
de mídia. Segundo o seu raciocínio, uma
empresa com as características da Abril cos-
tuma valer entre oito a 12 vezes o seu
Ebitda "perpetuado", termo que designa a
capacidade de geração de caixa sustentada
da empresa. Por essa conta, multiplicando-
se por oito os R$ 311 milhões de Ebitda ge-
rados pela Abril no ano passado, o valor da
empresa estaria na casa dos R$ 2,4 bilhões.
Proporcionalmente, é o dobro do que efe-
tivamente foi pago pelos americanos.

Marluce da Silva: proteção e onipresença

Muito ou pouco, o aporte do Capital
International Inc. pode não ser suficiente
para sanar as dificuldades financeiras da
Abril. Por isso, a empresa deverá, ainda,
compor com os credores um plano de rees-
truturação de dívida, hoje na casa dos US$
300 milhões. Esse modelo, adotado para
devolver saúde financeira a empresas, tem
como pilar a redução ou deságio da dívida
em percentuais que podem ultrapassar os
50%. É usado nos Estados Unidos, em mui-
tos países europeus e, na Argentina, serviu

para recuperar a Multicanal. No Brasil, o
caso conhecido é o da BCP, uma ex-contro-
lada da americana BellSouth vendida à me-
xicana Telmex. Há cerca de dois anos, num
acordo com mais de 30 bancos, a dívida da
empresa, de US$ 1 bilhão, foi renegociada
com deságio de 70%.

Outras empresas de mídia gostariam
de reestruturar suas dívidas - o total delas,
no setor, chega a R$ 10 bilhões. No mo-
mento, a holding Globopar é quem mais
avançou nesse processo. Na sua controlada
Net Serviços, a reestruturação da dívida, no
valor de R$ 1,4 bilhão, começou a ser cos-
turada em fins de dezembro de 2002 e tem
a participação de mais de 30 bancos. Al-
guns analistas estimam que o acordo, tendo
plena adesão, representará, na prática, um
desconto entre 30% e 40% no endivida-
mento da operadora. Isso, sem contar a
conversão de parte da dívida em ações, cujo
percentual dependerá da alternativa de ne-
gociação que cada credor escolher. Havia
uma estimativa inicial de que cerca de R$
560 milhões seriam convertidos em capi-
tal. Seja como for, existem três opções no
cardápio da reestruturação, e em nenhuma
delas a dívida será recebida integralmente
pelos credores. "Foi uma excelente nego-
ciação para a Globopar", atesta o analista de
investimentos André Jakurski, da Investi-
dor Profissional.

Bom e ruim

Paralelamente, a holding está vendendo sua
participação na Net para a Telmex, de Car-
los Slim. No médio prazo, a Globopar con-
tinuará detentora de 51 % das ações, mas,
no futuro, Slim poderá assumir o controle
do negócio. De acordo com fato relevante
publicado, a Telmex tem opção de compra
das ações em poder da Globopar, desde
que haja mudança na lei brasileira, que
hoje não permite a estrangeiros controlar
empresas de tevê por assinatura com trans-
missão a cabo. Ora, ninguém sabe a quem
interessa tal restrição e já há projeto no
Congresso para derrubá-la. O relator é o
deputado Ney Suassuna.

Se fez bem a Slim, a venda de parti-
cipação da Net e a reestruturação de sua
dívida foram um alívio para os Marinho,
controladores da Globo. A parte ruim é
que, ao sair da área de transmissão, a
Globopar pode ficar vulnerável ao poder

dos que detêm o controle desses veícu-
los. Não é por outra razão que já começa
a ser discutida no setor uma legislação
para proteger os provedores nacionais
de conteúdo. O bom é que desafogará a
Globopar de boa parte de seu endivida-
mento, ainda que seja pouco para que o
grupo volte a respirar normalmente.

Por isso, vem aí a fase dois desse pro-
cesso, que se completará com a reestrutu-
ração da dívida da Globopar, de quase
US$ 2 bilhões, e que não é paga desde
outubro de 2002 . Os termos desse
acordo, que será anunciado em agosto ou
setembro, estão cercados de sigilo. Mas,
assim como ocorreu na Net, haverá re-
dução do endividamento. Quanto ainda
não se sabe, embora entre os analistas de
empresas é corrente a idéia de que o re-
sultado dessa negociação mexerá na es-
trutura de capital do grupo. Nenhuma hi-
pótese, neste sentido, pode ser descartada,
até mesmo a entrada de sócio estrangeiro,
caminho já aberto pela Abril e que, se
acredita, será percorrido por outras.

Conhecer os detalhes de uma rees-
truturação de dívida é essencial para en-
tender por que, afinal, um banco abriria
mão de parte do seu crédito. Para quem
emprestou a quem não pode mais pagar
é melhor receber menos do que não re-
ceber nada. Além disso, a aposta na re-
cuperação financeira do devedor impele
o credor a aceitar o desconto. Saneado e
fortalecido, o devedor pode se recuperar
a ponto de demandar mais crédito para
financiar nova etapa do seu crescimento.
Neste momento, os bancos estariam
abertos para conceder empréstimos a
juros de mercado. No final, garante o
executivo, a conta fecha a favor dos ban-
cos. Alguém duvida?
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Depois de momentos mais tensos, a solução para a dívida pode ter um grande final

É este o espírito que norteou a reestru-
turação da dívida da Net, que agora vem
sendo costurada na Globopar. O prejuízo
de R$ 5 bilhões em 2002, pressionado por
uma desnorteante variação do dólar, abalou
a empresa. Passada a borrasca cambial, o
lucro de R$ 47 milhões, praticamente um
empate, teve sabor de vitória. Com patri-
mônio líquido negativo de R$ 3,5 bilhões
e Ebitda claudicante, o grupo continua vul-
nerável. A TV, apesar de rentável, não gera
caixa (Ebitda) suficiente para fazer frente ao
endividamento total do grupo. Tanto que,
na nota do auditor no balancete publicado
em julho, está externada a dúvida sobre a
capacidade da TV Globo de atender às "de-
mandas" de caixa das outras empresas do
grupo (a TV Globo é garantidora de 75%
do passivo da holding).

Nos últimos anos, sucessivas reestrutu-
rações nas Organizações Globo serviram
para derrubar mitos, rever conceitos e in-
troduzir novos processos. Nenhuma, po-
rém, é comparável a que vem sendo em-
preendida no grupo agora. A venda da Net,
dentro da nova visão estratégica, é exem-
plar para se entender como os negócios
dos Marinho seguirão daqui para a frente.
A Globopar só investirá naquilo que sem-
pre soube fazer bem: conteúdo. Aventuras
como as que o grupo empreendeu na área
de transmissão, portanto, já fazem parte
do passado. Está dentro do mesmo princí-
pio a redução, tempos atrás, de 54% para
40,3% na participação do grupo na Sky, a
operadora por satélite hoje controlada pelo
magnata da mídia Rupert Murdoch. No

bojo da reestruturação financeira do grupo
e das mudanças intrínsecas a ela, a Globo-
par pode reduzir ainda mais a sua presença
no capital da operadora.

Não importa que, ao final do pro-
cesso de reestruturação, a Globopar di-
minua. Até porque isso já vem ocorrendo
ao longo dos anos com a venda de outros
ativos fora do seu negócio principal. Para
os controladores, os irmãos João Ro-
berto, Roberto Irineu e José Roberto, in-
teressa que de tudo isso emergirá um
grupo empresarialmente mais sólido e
com saúde financeira para crescer dentro
do seu core business. Eles estão atentos
ao novo ambiente de negócios que está
surgindo no mundo do entretenimento,
marcado pela competição feroz, com
grandes desafios tecnológicos e players

Roberto Irineu: o centro do poder

globais de pesado cacife. As empresas te-
lecom são as novas vedetes deste circo.

Neste ano, a receita com jogos e en-
tretenimento nos celulares deverá repre-
sentar 3% das vendas dessas empresas e há
estimativas de algumas operadoras, como
a Vivo, de que até 2009 o conteúdo repre-
sente 13% da receita total. A própria Tel-
mex pode ser uma ameaça. Em princípio,
a empresa mexicana comprou os cabos da
Net para chegar aos lares dos consumido-
res com seus produtos de telefonia. Mas
nada impede que ela opte em também
produzir - ou contratar - conteúdo.

A TV Globo, com lucro de R$ 120
milhões em 2003, é o símbolo maior
deste novo tempo. Faturou R$ 3 bilhões
em 2002 e R$ 3,6 bilhões em 2003. Os
bons resultados nesta seara, que neste ano
deverão ser ainda melhores, têm servido
para destacar a liderança de Roberto Iri-
neu, que sempre esteve mais ligado à
tevê, no processo de reestruturação do
grupo - embora o espírito de união que
caracteriza a convivência entre os irmãos,
reforçado depois da morte do pai, Ro-
berto Marinho, garanta a participação
plena de todos nas decisões.

Margem apertada
O fortalecimento de Roberto Irineu
como o novo centro de gravidade do po-
der da Globo também tem garantido a
presença ou até onipresença da executiva
Marluce da Silva, sua protegida, nas deci-
sões mais estratégicas tomadas no âm-
bito da holding. Mesmo com saúde debi-
litada, Marluce tem comparecido ao
trabalho com certa regularidade.

Não se sabe ainda o quanto as mudan-
ças atingirão a TV Globo. Trata-se de um ne-
gócio dos mais rentáveis do grupo, muito
embora críticos não o reverenciem como
modelo de gestão. No caso da entrada de
novos acionistas na holding, fica a dúvida:
eles aceitarão a atual rentabilidade da em-
presa? Segundo um analista, nos últimos
cinco anos a TV Globo vem operando com
margem de Ebitda em torno de 11 % (em
2002 foi de apenas 7%), percentual muito
aquém da expectativa dos investidores ins-
titucionais. Por essas e por outras, o mais
provável é que a Vênus platinada acabe fi-
cando sob controle estrito da família. Afinal,
ela é a jóia da coroa. • •


