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A sede da Alcatel-Lucent, em Pa-
ris, França, fica em frente à Torre
Eiffel. Mas os olhos de Ben
Verwaayen, presidente da em-
presa, estão voltados para mer-
cados emergentes, como China,
Índia, Rússia e Brasil. O cenário
para a América Latina é especial-
mente animador, diz o executivo,
que trará todo o conselho de ad-
ministração da empresa para vi-
sitar o Brasil nos próximos meses.
“É um sinal de importância”,
afirma. Em 2009, o conselho de
administração esteve na China.

Verwaayen assumiu a lideran-
ça da Alcatel-Lucent em setem-
bro de 2008, após a conturbada
fusão da francesa Alcatel com a
norte-americana Lucent em no-
vembro de 2006. Desde este pe-
ríodo, a primeira vez que a Alca-
tel-Lucent registrou lucro foi no
terceiro trimestre deste ano.

Como foi este ano para
a Alcatel-Lucent? E como
o senhor vê 2011?
O mercado está passando por
uma transformação enorme.
Todo mundo quer ter banda larga
em qualquer lugar e o uso é muito
diferente de dez anos atrás. Antes
as pessoas queriam falar. Depois,
passaram a escrever e-mails e
SMS. Então passaram a mostrar a
vida real, ao vivo. Estamos pas-
sando de um uso passivo para um
uso interativo da comunicação, o
que exige que os dispositivos te-
nham recursos iguais, não im-
porta onde você esteja e qual
aparelho use – pode ser uma tela
grande, como um PC, ou um
smartphone. E para isso é neces-
sário o uso do protocolo IP, que é a
força da Alcatel-Lucent. Eu diria
que 2010 foi muito melhor para a
Alcatel-Lucent do que 2009 e
2011 será muito melhor que 2010.

No terceiro trimestre, a
Alcatel-Lucent lucrou € 25

milhões, revertendo prejuízo
de € 182 milhões no mesmo
período de 2009. Além disso,
a receita cresceu 10,5%
na mesma comparação,
chegando a € 4,07 bilhões.
Como o senhor analisa esses
resultados?
Estamos passando por uma traje-
tória a partir de uma fusão difícil .
Agora estamos voltando à situa-
ção normal da companhia. Mas a
normalidade nunca pode ser a
meta, porque se eu digo para uma
pessoa que ela é normal, isso não
é um elogio. Você quer ser espe-
cial. Normal é um nível baixo,
queremos um nível alto, mas,
primeiro, vamos atingir o nível
baixo. Em 2011 estaremos bem.

Como o senhor vê o mercado
latino-americano?
A América Latina está muito in-
teressante. Falando objetiva-
mente, vejo um Brasil muito con-
fiante. Os programas são cons-
truídos em expectativas de cres-
cimento. Por muito tempo, eu
achava que esta era uma popula-
ção em espera, faltava certeza.
Agora não falta mais. Nos últimos
cinco anos, a confiança está em
alta, os investimentos são dire-
cionados a negócios de novas ge-
rações. É claro, os Jogos Olímpi-
cos e a Copa do Mundo são mar-
cos, estão todos olhando para os
aeroportos, para as rodovias, para
a infraestrutura e também para
comunicações. O Brasil quer que
o resto do mundo ouça o que ele
tem a dizer. E não me refiro ape-
nas ao governo, mas a produtos,
serviços. Acho interessante a ra-
pidez que o Brasil passou de
emergente para “emergido”.

Seus clientes no Brasil
estão nesse ritmo?
Alguns veem a oportunidade e
decidem investir, outros veem
oportunidade e encaram como
um risco. É uma questão de per-
cepção. Acho que há duas histó-
rias aqui. Primeiro, os próprios

brasileiros, que são muito ex-
pressivos. O segundo ponto é
que vocês abriram suas portas
para o mundo. E o mundo virá e
tem necessidades. Esses são os
dois fatores impulsionadores. O
que eu vejo é que, por muito
tempo, dificuldade era a primei-
ra coisa sobre a qual vocês fala-
vam, agora, vocês falam primei-
ro da oportunidade. É um con-
junto diferente de discussões.

Quais são seus planos para o
Brasil no próximo ano?
Estamos investindo no país, es-
pecialmente em pessoas jovens.
O Brasil tem uma das médias de
idade mais baixas de todas as
unidades da Alcatel-Lucent no
mundo. Estamos investindo em
pesquisa e desenvolvimento, que
é onde a empresa faz a diferença .
É preciso estar próximo aos
clientes, e, é claro, temos que fo-

car em serviços, mas pesquisa e
desenvolvimento é que vai fazer a
diferença. Não se trata de replicar
o que é feito em outra parte do
mundo, porque isso não traz va-
lor. Você tem que usar o talento
único que você encontra em um
país como o Brasil.

O senhor vê o Plano
Nacional de Banda Larga
como uma oportunidade?
Muitos políticos têm a minha
idade e eles acham que a fabrica-
ção é que faz a diferença. Mas,
para ser honesto, não é. É claro,
temos que cumprir obrigações.
Mas fabricação não é o que agrega
valor. Se você fabrica, você pro-
duz e acabou; com pesquisa e
desenvolvimento, você deixa um
legado. É uma forma muito mais
inteligente de criar valor. Mas
pessoas da minha geração não
estão na Era Digital. E acho que

“Por muito tempo,
dificuldade era a
primeira coisa sobre
a qual os brasileiros
falavam, agora
vocês falam primeiro
em oportunidade

ENTREVISTA BEN VERWAYEEN Presidente da Alcatel-Lucent

Após quatro anos da fusão, a Alcatel-Lucent volta a crescer e
prioriza o Brasil em expansão, pesquisa e renovação de equipe

“O Brasil quer que
o mundo ouça o
que ele tem a dizer”
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temos que continuar falando so-
bre isso para que todos entendam
onde a geração de valor realmen-
te está. Estou preocupado que
haja um mundo em que as pes-
soas voltem ao protecionismo. O
Brasil não deveria usar uma lógi-
ca de 30 anos atrás, mas fazer
coisas para a próxima geração.

Então, com essa visão,
produzir no Brasil não está nos
planos da Alcatel-Lucent?
Com certeza iremos [produzir no
país]. Mas meu conselho seria fo-
car em conhecimento e capacita-
ção, não apenas produzir um nú-
mero de placas de circuito que
não adiciona valor.

Quanto o senhor vai investir
no Brasil no próximo ano?
Nós não divulgamos esses núme-
ros, mas posso dizer que nós in-
vestimos substancialmente no

país e vamos aumentar este
montante, mas não se trata de
uma corrida para ver quem in-
veste mais. Aprendi há muito
tempo que o que faz diferença é
estar presente com seus clientes
da forma como eles querem. Es-
tamos criando valor para eles e
vamos fazê-lo com talentos lo-
cais porque faz sentido.

O mercado brasileiro ficará
mais difícil no próximo ano,
devido às recentes fusões entre
operadoras? É mais difícil
vender para grandes grupos?
Não acho. Grandes grupos e pe-
quenos grupos olham para a mes-
ma coisa: como você agrega va-
lor. Nós falamos sobre o mundo
com atenção voltada para o Brasil
e todo mundo tem que estar pre-
parado. Para ser honesto, acho
que estamos melhor posicionados
do que nunca no Brasil. E eles

olham para o resto do mundo e
vêem que nós estamos absoluta-
mente dominando o mercado de
LTE (tecnologia para quarta gera-
ção de telefonia celular), estamos
em todos os lugares do mundo em
4G. Eu me sinto muito confiante.

De que forma sua experiência
anterior em uma operadora
de telecomunicações ajuda
o senhor na Alcatel-Lucent?
Acho que entendo do que se trata
uma operadora, quais são seus
desafios e sua língua. A questão é
o que você pode fazer em um
ambiente no qual é preciso ofe-
recer serviço para milhões de
pessoas. Todos os dias eu me re-
cordo sobre como era sentar do
outro lado da mesa e acho que
isso ajuda. Estive muitas vezes
no Brasil quando eu estava na
British Telecom, então acho que
conheço bem o mercado.

Como será o mercado
de telecomunicações nos
próximos anos? Quais serão as
demandas dos consumidores?
Vamos para um mundo no qual
poderemos navegar pelas telas
grandes e pelas pequenas do
modo como desejarmos. Por
exemplo, você quer ver um fil-
me. Se eu coloco numa tela
grande, você chama os seus
amigos para ir ao cinema e paga
por isso. Se o mesmo filme vai
para a sua TV, em casa, você
ainda pagaria. Mas se eu colocar
na internet, você não quer pa-
gar. Você vai decidir o que é va-
lioso para você, só vai pagar
quando achar que tem valor. As
pessoas baixam música da in-
ternet, mas pagam por ringto-
nes. Isso é comportamental.
Para as operadoras, o grande
desafio não é a tecnologia, é o
modelo de negócios. ■

“Vamos cumprir
o que formos
obrigados para
atender o Plano
Nacional de Banda
Larga, mas, se você
me perguntar
estrategicamente
o que seria mais
inteligente,
meu conselho
seria focar em
conhecimento e
capacitação, não
apenas produzir um
número de placas
de circuito que
não adiciona valor

“Acho interessante
a rapidez com que
o Brasil passou de
um país emergente
para ‘emergido’

Ben Verwayeen acredita que os
brasileiros abriram as portas para
o mundo e as oportunidades agora

são mais fortes que os riscos

Philip Provily

Syngenta compra divisão da Monsanto
As atividades mundiais de sementes de girassol da Monsanto foram
compradas pela Syngenta ontem. As empresas vem negociando há
algum tempo e assinaram um acordo que alcançaria US$ 160 milhões
no ano passado. A fusão segue os procedimentos da Comissão Europeia
e da própria Syngenta, que assegura direitos de propriedade intelectual
e contratos, banco de sementes e distribuição global. A aquisição deve
posicionar a Syngenta como líder mundial nos negócios de girassol.

Kata Szikora/SXC

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 22-23.
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