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TECNOLOGIA-StaubFilho, daGradiente, lançouaparelhoparaver transmissãodeTVemaltadefinição

Gradiente, Bandsports e TVA se associam para mostrar jogos com
o dobro de resolução de imagem do que o sistema tradicional

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Controladora da Telemar, ALL e
Submarino venderá ações na Bolsa

TVtransmitiráCopado
Mundoemaltadefinição

Mariana Barbosa

Enquanto o governo discute o
padrãodeTVdigitalparatrans-
missões de canais abertos, o
mercado de televisão a cabo já
entrou na era da TV digital de
alta definição, que conta com
qualidadedeimagemesommui-
to superior. Uma parceria en-
tre aGradiente e aTVADigital
irátrazerparaoBrasilaprimei-
ra transmissão comercial digi-
tal emaltadefinição (HDTV,da
sigla em inglês): os jogos daCo-
padoMundodaAlemanha, por
meio do canal Bandsports.
Noentantooobjetododesejo
está restrito a um público bas-
tante seleto: o pacote completo
– televisordeplasmadealtade-
finição com 42 polegadas, com
decodificador de alta definição
e seis meses de assinatura da
TVA, sai por R$ 9.999,00.
Quem já tiver uma televisão de
plasmadealtadefiniçãoeaassi-
natura da TVA e quiser adqui-
rir apenas o decodificador, o
preço éR$ 1.699,00.
O salto de qualidade na ima-
gemdealtadefiniçãoésubstan-
cial. Enquanto as transmissões
analógica e digital e tambémos
DVDs possuem resolução de
até 480 linhas, a HDTV têm de
720 a 1.080 linhas. Já existem
modelos de televisores de plas-
ma com alta definição à venda
no Brasil, no entanto a falta de
programação e de umdecodifi-
cador em alta definição impe-
demomáximoaproveitamento
do equipamento.
Alémda programação daCopa

do Mundo, que pela primeira
vez será transmitida original-
mente com 100% de alta defini-
ção, a TVA está lançando um
canaldevariedadesemaltadefi-
nição.
A Gradiente não revela me-
tasdevendasparaanovaTVde
plasma de alta definição e o de-
codificador, mas o lançamento
faz parte da estratégia da em-
presa de se posicionar como
uma empresa de tecnologia de
ponta. “Não é um investimento
de curto prazo. Mas queremos
virarreferênciaaosermosopri-
meiro fabricante a disponibili-
zar a tecnologiaHDpara o con-

sumidor”, afirma o vice-presi-
dente da Gradiente, Eugênio
Staub Filho. “A TV de plasma
virouobjetodedesejo, tantope-
lo tamanho, fininho, que pode
pendurarnaparede,quantope-
la qualidade da imagem. É um
mercado que cresce muito e
veio para ficar.”
As televisões de modo geral
representam30%dos negócios
da Gradiente. O empresário
não revela a fatia das TVs de
plasma. “Posso dizer apenas
quetemos10%domercadobra-
sileiro de TV de painel (plasma
e cristal líquido)”, diz Staub Fi-
lho. O segmento ainda é peque-

no–representou2%dasven-
dasdetelevisoresnoanopas-
sado –, mas vem crescendo
de forma significativa. Ape-
nas no primeiro trimestre, o
crescimento foi de 20%.
O mercado de decodifica-
dores também é bastante
promissor e aGradiente não
descartaolançamentodeou-
tros decodificadores de alta
definição em parceria com
outras empresas de televi-
são por assinatura. ●

Administradora
defundosGPvai
abrircapital

MÍDIA FINANÇAS

AGP Investimentos vai vender
suas ações naBolsa deValores.
Maior administradora brasilei-
ra de fundos deprivate equity _
que compram participação em
companhias de diversos seto-
res_ a GP entrou com um pedi-
do de abertura de capital na
CVM(ComissãodeValoresMo-
biliários). A oferta está sendo
coordenadapelobancodeinves-
timentosCredit Suisse. É a pri-
meira empresadeprivate equi-
ty a abrir seu capital na Améri-
ca Latina.
Ainiciativaédiferentedeou-

tras vendas de ações que têm
ocorrido no mercado brasilei-

ro.A sede daGP fica emumpa-
raíso fiscal, as Ilhas Bermudas,
conhecida por abrigar muitas
companhias financeirasesegu-
radoras multinacionais. Ao
abrir seu capital, a GP não pre-
tendemudarsuasede.Ocontro-
le continuará nas mãos dos
seus atuais sócios.
A empresa vai oferecer aos

investidores os chamados
BDRs(BrazilianDepositaryRe-
ceipts).Os BDRs são papéis
equivalentes a ações, mas com
a sede da empresa em outro
país. No Brasil, só existe uma
empresacomBDRs,aespanho-
la Telefônica. Mesmo assim,

seus papéis despertam pouco
interesse e são pouco negocia-
dosnaBolsadeSãoPaulo.Esse
éummercadopouco explorado
no País. O equivalente das
BDRsparaasempresascomse-
denoBrasil sãoasADRs (Ame-
rican Depositary Receipts),
açõesde companhias nacionais
negociadas emNovaYork.
Aoabrir seucapital, aGPes-

táseguindoamesma lógicaque
aplica nas empresas em que
atua.AGPparticipa do contro-
le em várias companhias brasi-
leiras de grande porte, como a
companhia telefônicaTelemar,
a empresa de transporte ferro-
viário ALL, a construtora Gafi-
sa e a loja de vendas pela inter-
net Submarino.
Todas essas companhias

venderamrecentemente ou es-
tão oferecendo seus papéis na
Bolsa. A GP está aproveitando
a euforia dos investidores com
o mercado de ações para ven-
der suas participações nas em-
presas. O casomais recente é o
daTelemar,queanunciounase-
mana passada a oferta de suas
ações de controle.
AGPfoi criadapelosantigos

donosdobancoGarantia, como
Jorge Paulo Lemann e Marcel
Telles, hoje fora da sociedade.
Atualmente, a GP tem oito só-
cios. Em pouco mais de dez
anosdeatividade,aadministra-
dora investiu US$ 1,3 bilhão,
principalmente de recursos de
investidores estrangeiros, em
maisde30empresas.Asaplica-
ções deram um retorno de 23%
ao ano, emdólar. ●

NIELS ANDREAS/AE – 17/11/2005

Empresa manterá
sede no paraíso
fiscal das Ilhas
Bermudas
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2006. Economia. p. B20. 




