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A AOL Time Warner está anali-
sando diferentes opções para re-
duzir sua carga de endividamento,
prevenindo-se contra incertezas
no mercado que possam obrigar o
grupo de mídia e internet, atual-
mente sob fortes críticas, a adiar a
oferta pública inicial de ações
(IPO) de sua subsidiária no setor
de cabo. Dick Parsons, chairman e
executivo-chefe da AOL, quer le-
vantar entre US$ 2 bilhões e US$ 4
bilhões com as vendas de ativos
nos próximos meses.

Mas a AOL também está leiloan-
do sua divisão de livros, e está ana-
lisando a venda de diversos ativos,
como suas equipes esportivas e
operações de produção industrial
de DVDs e CDs. A AOL poderá tam-
bém se desfazer de suas participa-
ções de 50% no Comedy Central e
Court W, dois canais de TV a cabo.

Esses esforços fazem parte do
plano de Parsons visando preser-
var a classificação de crédito da
AOL, que está sob revisão para
um possível rebaixamento, e as-
sim dar à companhia uma mar-
gem de manobra para conside-
rar possíveis aquisições.

Os investidores continuam céti-
cos. Eles dizem que o plano exige
que Parsons venha a navegar um
mercado acionário imprevisível,
vendendo empresas num momen-
to em que os compradores são ra-
ros, e ao mesmo tempo assegurar
que a AOL gere os lucros e o fluxo
de caixa esperado pelo mercado.

Alguns acreditam que a pressão
para reduzir o endividamento po-
derá obrigar a AOL a vender opera-
ções que são fundamentalmente
saudáveis, como seus ativos lucra-
tivos na área fonográfica ou mes-
mo sua rede de televisão WB.

Eles temem uma repetição dos
erros cometidos em meados da dé-
cada de 1980, por Steve Ross, então
chairman da Warner, quando pe-
sados levantamentos de emprésti-
mos obrigaram a venda da nascen-
te rede MTV, dedicada ao mercado
musical. A empresa é agora uma
das subsidiárias mais lucrativas da
Viacom, grupo concorrente.

Na semana passada, Ted Turner,
o maior acionista individual da
AOL, e que está deixando o posto
de vice-chairman, advertiu contra
exageros na venda de ativos. "Para
uma velha empresa do setor de mí-
dia, quanto maior, melhor", disse
ele. "Não sou favorável à venda de

grandes partes da Time Warner."
Até hoje, altos executivos da

AOL permanecem confiantes em
que o IPO da operação no setor de
cabo será realizado. A despeito da
incerteza decorrente da guerra, o
mercado de ações americano re-
gistrou uma alta na semana passa-
da. As ações de companhias no se-
tor de cabo têm revelado um bom
desempenho, para o que contri-
buíram os ótimos resultados ope-
racionais da Comcast, a maior ope-
radora americana no setor.

A AOL pretende captar pelo me-
nos US$ 2,1 bilhões com a oferta,
anulando, assim, o montante que
precisará pagar pela Comcast por
concordar em desfazer o comple-
xo esquema de parceria na Time
Warner Entertainment.

E os investidores estão descon-
fiados, desde que a AOL revelou
que a divisão tinha contabilizado
agressivamente suas futuras recei-
tas de publicidade provenientes de
lançamentos de novos canais. O
IPO é crucial por ser a principal ra-
zão pela qual a AOL tem consegui-
do de manter sua classificação de
crédito em três patamares acima
do status "junk".

Embora Parsons insista em que
a AOL não está partindo para uma
"liquidação de seus ativos", a com-
panhia está disposta a vender
qualquer subsidiária considerada
periférica ou não suficientemente
grande para ser competitiva. As
equipes esportivas e as fábricas de
CDs se encaixam na primeira cate-
goria, ao passo que a divisão de li-
vros cai na segunda.

Parsons acredita que a Warner
Music deveria participar da conso-
lidação das operações no mercado
fonográfico. Mas nenhum dos dois
compradores mais prováveis, a
EMI e a BMG, esta pertencente à
Bertelsmann, parecem estar dis-
postos ou terem condições de pa-
gar à AOL à vista pela divisão.

A questão agora é se os leilões
serão bem-sucedidos. A decisão
das duas entre as maiores editoras
do mundo, Simon & Schuster e
Harper Collins, de não disputar a
compra das operações no setor
editorial, sugere que a AOL poderá
ter dificuldades para conseguir os
US$ 400 milhões que originalmen-
te pretendia. A venda das equipes
esportivas também será difícil, em
um mercado onde numerosas
franquias de empreendimentos
esportivos estão à venda. Pratica-
mente qualquer preço ajudaria a
AOL a conseguir atingir sua meta
de redução de seu endividamento.
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