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Abril vende participação no UOL
Saída do grupo ocorreu com a compra de ações pela própria holding

Rosana Hessel
de São Paulo

Depois de um longo período com
a disposição de vender suas ações
do Universo Online (UOL), o grupo
Abril negociou sua participação (em
torno de 20%) no maior provedor
brasileiro de internet paga. A notí-
cia, confirmada ontem pela assesso-
ria de imprensa corporativa da
Abril, já era esperada por especia-
listas do mercado. Procurados por
este jornal, os executivos do UOL,
que se mantiveram em reunião fe-
chada durante a tarde de ontem, não
retornaram as ligações.

Um comunicado oficial era pre-
visto para ser divulgado no final
do dia, mas até o fechamento desta
edição não foram fornecidos maio-
res detalhes sobre a operação de
redução do capital.

Ultimamente, circulavam infor-
mações de que o grupo venezuela-
no Cisneros seria o possível com-

prador da participação do grupo da
família Civita. A solução foi, po-
rém, caseira. A participação da
Abril no portal UOL foi transferida
para a holding UOL Inc., que con-
trola também as operações do UOL
no exterior e tem como principal
acionista a Folhapar S.A., dona do
jornal Folha de S. Paulo. A saída da
Abril, portanto, implica aumento
na participação tanto da Portugal
Telecom (PT) quanto da Folhapar.

No início de 2001, a UOL Inc.
comprou o portal de internet
Zip.net, que pertencia à Portugal
Telecom. Com isso, a PT tornou-
se sócia da holding, passando a ter
17,9% do capital votante da em-
presa. Já a Folhapar — que tinha
70% do capital ordinário e 43% do
capital social - passou a ter 60,1%
das ações ordinárias da holding. A
Abril — dona de 30% do capital vo-
tante e 43% do capital total - ficou
com 21,9% do controle. Os demais

investidores possuíam 12% do ca-
pital total, sem direito a voto.

O desejo de saída da Abril do
UOL devia-se, segundo fontes do
mercado, aos prejuízos acumulados
da operação. Mesmo a entrada em
2001 da PT - que injetou US$ 200
milhões no provedor — não foi su-
ficiente para estancar as perdas do
UOL. O mercado é bastante com-
petitivo, com vários provedores pa-
gos e gratuitos controlados por ope-
radoras de telefonia fixa. Naquele
ano, o UOL reportou R$ 247,6 mi-
lhões de prejuízo, quase o dobro do
registrado no ano anterior.

Segundo o último balanço, o
prejuízo do UOL caiu de R$ 69,4
milhões no primeiro trimestre de
2002 para R$ 52,2 milhões no
mesmo período deste ano. A recei-
ta líquida cresceu 10,25%, para R$
108,6 milhões. E o patrimônio lí-
quido continuou negativo no tri-
mestre em R$ 187,5 milhões.


