
Net deixa fim da reestruturação para 2005 

  
A Net Serviços de Comunicação, maior operadora de TV por assinatura do País, adiou para o 
primeiro trimestre de 2005 a conclusão do processo de reestruturação de sua dívida vencida, de 
R$ 1,3 bilhão. A empresa argumenta que "tudo está dentro do cronograma", mas anteriormente 
contava finalizar a operação ainda este ano. A expectativa da Net era ter todos os documentos de 
credores assinados até 30 de novembro, mas o processo ainda está em andamento.  
 
Segundo o diretor de relações com investidores, Leonardo Pereira, esta documentação deve estar 
concluída entre 16 e 20 deste mês. No dia 16, os debenturistas da Net realizarão assembléia e 
farão um esforço para firmar os documentos. A proposta da Net é pagar de imediato cerca de R$ 
640 milhões de aos credores. O restante será amortizado até 2012.  
 
O próximo passo do processo é obter aprovação das autoridades do mercado de capitais dos 
Estados Unidos e do Brasil para a operação. "A Securities and Exchange Commission (SEC) já deu 
indicação de que está tudo bem", afirma Pereira a analistas. "A Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) pediu documentos adicionais, mas está tudo dentro do cronograma." O novo cronograma 
prevê que a troca de notas da antiga Multicanal, basicamente em mãos de investidores dos EUA, 
seja concluída nos últimos dez dias de janeiro. Imediatamente a seguir será aberta a oferta 
privada de 1,8 bilhão de ações, que deve estar concluída no final de fevereiro.  
 
A empresa ainda admite a possibilidade de aproveitar uma "janela de oportunidade" para pagar os 
credores mesmo antes do final da oferta privada. A idéia é utilizar os recursos de R$ 330 milhões 
já garantidos pela empresa Globopar na oferta e pela Telmex, que assumirá direito de subscrição 
de preferenciais detidos pela controladora na operadora Net.  
 
A esse valor podem ser somados R$ 120 milhões do caixa. A empresa ainda pode levantar o 
restante com um empréstimo -ponte, dependendo das condições do mercado. A expectativa de 
Pereira é que a reestruturação financeira seja registrada como "fato subsequente" já na 
demonstração de resultados do primeiro trimestre de 2005.  
 
A Net aproveitou o evento para apresentar projeções melhores do resultado operacional deste ano 
e perspectivas para 2005. A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortizações, na sigla em inglês) deve chegar a R$ 370 milhões este ano, pouco 
acima da projeção anterior de R$ 360 milhões. Isso significa que o último trimestre deverá ter 
Ebitda de R$ 90,6 milhões, no mesmo nível do primeiro trimestre do ano, porque os feriados de 
dezembro reduzem o número de dias de vendas do período.  
 
Para 2005, com base na projeção Ebitda/dívida líquida de 1,4 vezes feita pela empresa pós-
reestruturação, a geração de caixa operacional deve aumentar 15%, para R$ 425 milhões. 
Segundo Pereira, o segundo trimestre é que será o termômetro de recuperação do poder 
econômico da população, variável fundamental para o serviço de TV por assinatura. A expectativa 
da Net é que o crescimento da base de assinantes de TV paga seja de 4% em 2005, enquanto o 
serviço de acesso à internet em alta velocidade deve crescer 50%, para 270 mil assinantes.  
 
Este ano, a Net deve registrar crescimento de 5% na base de TV paga, chegando a 1,420 milhão 
de clientes. A banda larga fechará o período com 180 mil a 185 mil usuários. Para 2005, a 
empresa, que detém 38% do mercado brasileiro, aposta na sinergia com a Embratel, controlada 
pela Telmex. A busca de sinergias com outras empresas de TV a cabo também é encarada como 
uma alternativa para fazer frente à concorrência da TV por satélite, principalmente com a fusão 
entre Sky e DirecTV. A criação de um novo pacote para a classe C também é encarada como um 
"grande desafio".  
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