
Sky brasileira lucra ajudada por futebol e aumento de assinantes  

A operadora de TV por satélite Sky Brasil Serviços, controlada pelos grupos Globopar, News Corp. 
e Liberty Media, encerrou o segundo trimestre com um lucro líquido de US$ 58,2 milhões. No 
mesmo período do ano passado, a companhia obteve um prejuízo líquido de US$ 116,1 milhões. A 
operadora utilizou uma taxa de câmbio média de R$ 2,9845/US$ 1,00 para o demonstrativo de 
resultados e uma taxa no final de período de R$ 2,8720/US$ 1,00 para o balanço patrimonial.  

A receita líquida em dólar cresceu 10% na comparação com o mesmo trimestre de 2002, apesar 
da desvalorização de 16% na moeda brasileira. Quando comparada ao trimestre anterior, houve 
um crescimento ainda maior, de 30% na receita líquida expressa em dólar, superior apreciação de 
17% do real.  

O desempenho positivo foi conseguido, segundo o balanço da companhia, pelo crescimento da 
base de assinantes, o aumento nos preços da assinatura e pela maior venda de programas no 
sistema pay-per-view, particularmente as vendas do Campeonato Brasileiro de Futebol, que até 
30 de junho atingiram um recorde de 140 mil vendas de pacotes, comparados aos 134 mil 
pacotes comercializados durante todo o ano de 2002.  

A Sky encerrou o trimestre com uma base de 760 mil assinantes, o que representa um 
crescimento de 8% nos últimos 12 meses e 3% no último trimestre. As despesas comerciais entre 
abril e junho totalizaram US$ 7,6 milhões, 10% superiores ao trimestre anterior. O aumento é 
uma conseqüência do crescimento de 13% nas vendas de novas assinaturas. Na comparação com 
o mesmo período de 2002, as despesas comerciais foram reduzidas em 35% e o número de 
assinantes cresceu 30%.  

A geração de caixa (Ebitda) cresceu para US$ 5 milhões, enquanto no mesmo trimestre do ano 
passado estava negativa em US$ 7,2 milhões. Durante o segundo trimestre deste ano, a conta de 
depreciação e amortização totalizou US$ 3,4 milhões, aumentando 13% quando comparada aos 
US$ 3 milhões do trimestre anterior e decrescendo 7% se comparada aos US$ 3,7 milhões do 
segundo trimestre de 2002.  

Resultados da News Corp.  

A News Corp., empresa de mídia controlada por Rupert Murdoch, registrou lucro de US$ 370 
milhões em seu quarto trimestre fiscal, o maior em três anos, beneficiada pelo aumento nos 
anúncios em sua rede de televisão Fox, em função do sucesso de programas como "American 
Idol".  

O lucro líquido foi de US$ 0,28 por American Depositary Receipt (ADR), depois do pagamento de 
dividendos, no trimestre encerrado em junho. No mesmo período de 2002, a empresa havia 
registrado prejuízo de US$ 1,74 bilhão, ou US$ 1,40 por papel, em resultado influenciado por 
baixas contábeis em investimentos da News Corp. A receita da empresa, cuja sede fica em 
Sydney, aumentou 20%, de US$ 3,83 bilhões para US$ 4,59 bilhões.  

A News Corp. beneficiou-se da melhora em audiência e o aumento nas vendas de anúncios da 
rede da Fox e de redes de televisão a cabo. A empresa pretende comprar participação 
controladora na empresa de TV por satélite DirecTV para ganhar mais uma opção de distribuição. 
A empresa acertou em abril a compra de participação de 34% na Hughes Electronic Corp., dona 
da DirecTV, por US$ 6,6 bilhões.  

kicker: Empresa de TV por satélite ganhou US$ 58 milhões no segundo trimestre  
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