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Skype por até US$ 3 bilhões
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O site de leilões on-line eBay está
em negociações iniciais, mas "ati-
vas", para adquirir o provedor de
telefonia pela internet Skype. A
operação está avaliada entre US$ 2
bilhões e US$ 3 bilhões, segundo
fontes próximas às transações. O
interesse do eBay na compra da
empresa de capital fechado, que
permite aos usuários fazer ligações
gratuitas pela internet, é "real e ati-
vo" destacaram as fontes.

O Skype, que tem sede em Lu-
xemburgo mas é administrado
de Londres, contratou o banco de
investimentos Morgan Stanley
para assessora-lo em opções es-
tratégicas que, além da venda da
empresa, poderiam incluir o lan-
çamento de ações ou alguma ou-
tra forma de levantar capital.

Varias empresas de mídia e in-
ternet, como a News Corp., o Goo-
gle e o Yahoo, mantiveram nego-
ciações em estágios iniciais com o
Skype, mas nenhuma foi adiante.

Um dos problemas tem sido a
dificuldade de avaliar as opera-

ções do Skype. Pessoas próximas
às negociações disseram que os
próprios fundadores da empre-
sa — Niklas Zennstrom e Janus
Friis, os mesmos que criaram o
polêmico site de cópias de músi-
cas Kazaa —, têm dificuldades
para entrar em acordo sobre
qual o da empresa.

O Skype reúne mais de 50 mi-
lhões de clientes, mas apenas 2
milhões pagam pelos serviços. As
ligações de um computador a ou-
tro são totalmente gratuitas, mas
as empresa cobra por chamadas
para telefones celulares e fixos.

Analistas estimam que a em-
presa recebe de € 20 a € 30
anuais de cada um dos consumi-
dores pagantes. Também obtém
uma parte de suas receitas com a
venda dos aparelhos de telefone
que os consumidores precisam
para fazer as ligações a partir
dos computadores.

Outras fontes de receita po-
dem vir de acordos de parceria
com portais de internet, como o
Tom.com, da China. Somando-se
tudo, estima-se que a companhia
tenha receitas anuais entre € 50
milhões e € 70 milhões, o equiva-

lente a algo entre US$ 62 milhões
e US$87 milhões.

O valor da Skype, no entanto,
não se apoia nas vendas anuais
da empresa, mas em sua grande
base de clientes e em sua tecnolo-
gia, que poderiam ser aproveita-
das por uma empresa como a
eBay, observam os analistas.

A companhia poderia, por
exemplo, adicionar serviços de
lances por telefone a seu site de
leilões ou usar a tecnologia de
transferência de arquivos do Sky-
pe para começar a vender con-
teúdo como músicas e vídeos on-
line, além de bens materiais. Ain-
da assim, muitos especialistas
são céticos quanto à possibilida-
de de o Skype agregar um valor
de US$ 3 bilhões ao eBay.

"Posso imaginar como o Skype
poderia se encaixar—o eBay-está
tentando apresentar-se como
uma comunidade de usuários in-
terconectados e 6 Skype seria
uma forma de ampliar isso", diz o
analista de telecomunicações Ja-
mes Enck, da corretora Daiwa Se-
curities. "Mas US$ 3 bilhões pare-
ce ser demasiado. Com volume
anual entre € 50 milhões e € 70

milhões, isso é um múltiplo gi-
gantesco das vendas."

Várias empresas de tecnologia e
de internet passaram a oferecer re-
centemente serviços de transmis-
são de voz pelas linhas da internet

No mês passado, o site de bus-
cas na internet Google lançou
um software que permite às pes-
soas enviar mensagens instantâ-
neas e fazer ligações a partir de
seus computadores. Na mesma
semana, a Microsoft comprou a
Teleo, uma empresa de telefonia
na internet.

Lars Godell, analista de teleco-
municações da empresa de pes-
quisa Forrester, destaca que a
aquisição do Skype poderia ser
útil para uma empresa que qui-
sesse entrar rapidamente na are-
na dá telefonia via internet.

"Para quem ainda não conso-
lidou serviços de VoIP (voz sobre
protocolo de internet ), esta é
uma tecnologia interessante",
observa o consultor. "Voltamos
aos dias de valores excessivos. Se
eu fosse o dono do Skype e al-
guém estivesse disposto a ofere-
cer US$ 3 bilhões, eu pegaria o
dinheiro e sairia correndo."

Brasil e o terceiro maior
mercado da companhia
Ricardo César
De São Paulo

Com mais de 3,7 milhões de
usuários de seus softwares, o Bra-
sil é o terceiro maior mercado em
todo o mundo para o Skype. Fica
atras apenas dos Estados Unidos
— onde a empresa é responsável
por quase metade de todo o trá-
fego de voz sobre o protocolo de
internet do país—e Polônia.

Em recente entrevista ao Va-
lor, Janus Friis, co-fundador do
Skype, afirmou que a companhia
está de olho em oportunidades
de parcerias na América Latina.

Para isso, Friis revelou que o
Skype possui uma pequena equi-
pe atuando em território nacio-
nal. "O mercado brasileiro é im-
portante para nós e cresce muito

rápido", afirmou na ocasião.
Niklas Zennstrom, o outro co-

fundador da empresa, também ha-
via declarado a importância do
Brasil em entrevista concedida no
fim de junho. Na ocasião, Zenns-
trom creditou o sucesso entre os
brasileiros ao custo da tarifa tele-
fônica local. "Em um país com pro-
blemas econômicos, conseguir
uma ligação gratuita ou de baixo
custo tem um apelo forte", disse.

Já o site de leilões eBay man-
tém um pé no Brasil por meio do
Mercadolivre, em que possui
19,5% de participação. Stelleo
Tolda, diretor presidente do Mer-
cadolivre, afirmou que a empre-
sa poderia ser a porta de entrada
do eBay no país. "Nada deve
acontecer este ano, mas em 2006
podemos ter novidades."
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