
A GVT vai concentrar forças
em seu serviço de televisão pa-
ga a partir do início de 2012.
Dos cerca de R$ 2 bilhões em in-
vestimentos previstos para o
próximo ano, pelo menos R$
450 milhões serão destinados
ao produto.O montante pode
subir, em função do desempe-
nho das vendas, pois a maior
parte dos recursos é destinada

aos equipamentos instalados
na casa dos clientes.

Amos Genish, presidente da
GVT, avalia que a oferta de tele-
visão nos pacotes da GVT será
um ponto forte para conquistar
mercado dos concorrentes.
“Nossa grande concorrente é a
Net. As pessoas são mais fiéis a
serviços de TV e para que os
clientes da concorrência optem
por nós era preciso ter uma ofer-
ta que incluísse televisão”.

A GVT TV, apresentada em se-
tembro, vive a fase de pré-lan-
çamento, sem divulgação em

Há alguns meses, uma equipe
de 15 pessoas mapeia novas
oportunidades de negócio pa-
ra a Vivendi no Brasil. O grupo
francês quer ampliar sua pre-
sença no país, alcançando
áreas além de telecomunica-
ções e televisão por assinatu-
ra, onde já está presente por
meio da GVT, adquirida em
2009. No radar, estão setores
da chamada economia digital.
“Comércio eletrônico, e-saú-
de, e-educação e mercado de
serviços de tecnologia em ge-
ral com foco em pequenas e
médias empresas. Esse é o tipo
de coisa que estamos olhan-
do”, disse Amos Genish, presi-
dente da GVT, em entrevista
exclusiva ao Brasil Econômico.

A expansão para novas
áreas poderá ocorrer por meio
da GVT ou diretamente pela Vi-
vendi. O executivo não descar-
ta que as operações do grupo
sejam mantidas sob o mesmo
guarda-chuva, mas, ao mes-
mo tempo, observa que a estra-
tégia ideal é aproximar da
GVT apenas aquilo que tiver re-
lação com o negócio da empre-
sa. “A GVT tem muito a fazer
nos próximos cinco anos. Se o
novo negócio não tiver siner-
gia com a GVT, do ponto de vis-
ta de infraestrutura, pessoal,
administração e negócio, é me-
lhor fazer ao lado da GVT e
não dentro. Mas ainda não foi
decidido”.

Genish não descarta, mas
também não confirma se a en-
trada nas novas áreas será por
meio de aquisições e justifica
que o planejamento ainda está
na fase de identificação de
oportunidades. “Ainda não
apresentamos o plano para o
conselho com necessidades de
investimentos concretos. Ape-
tite e vontade nós temos, mas
não um número”.

GVT investirá R$ 2 bilhões

Segundo Amos Genish, a Viven-
di foi aguçada pelos resultados
da operadora curitibana, que de-
ve faturar R$ 3,4 bilhões neste
ano. Em 2009, quando foi com-
prada por cerca de R$ 7,7 bi-
lhões, seu faturamento era de
R$ 1,7 bilhão. “O Brasil tornou-
se um mercado-chave para a Vi-
vendi, que, neste momento e
nos próximos cinco anos, quer
dar mais atenção e mais recur-
sos para o país”, afirma.

Em 2012, a GVT dá início a
um ciclo de investimentos re-
corde em sua história, quando
aplicará no mínimo R$ 2 bi-
lhões anuais. “Ainda não te-
mos o número final porque a
entrada da GVT em TV por assi-
natura vai puxar os investi-
mentos. Estamos no grupo de
elite de investimento. É o ape-
tite da Vivendi para crescer no
Brasil”, observa Genish. Além
de televisão paga, os recursos
serão dedicados à expansão
geográfica, com a cobertura
de 25 novas cidades de médio
e pequeno porte do país - in-
clusive a novas capitais. O nú-
mero é outro recorde da histó-
ria da GVT e representa conec-
tar duas novas cidades por
mês, com a construção de rede
e o lançamento comercial. A
empresa está em 112 cidades e
tem cerca de 5,2 milhões de
clientes, dos quais 91% têm
banda larga.

Os investimentos em 2011 de-
vem totalizar R$ 1,7 bilhão - le-
vemente abaixo dos R$ 1,8 bi-
lhão previstos inicialmente. A
redução deve-se à valorização
do real frente ao dólar. “Não di-
minuímos o ritmo”, observa Al-
cides Troller Pinto, vice-presi-
dente de marketing, vendas e
operações. ■

Fabiana Monte

fmonte@brasileconomico.com.br

Vivendi procura novos
negócios no Brasil

TV por assinatura

Empresa tem
call center
próprio

Campanha publicitária para
divulgar novo serviço começa
em janeiro. Investimentos
na área podem subir

“

Controladora da GVT cria grupo de trabalho para analisar oportunidades para atuar

nos segmentos de comércio eletrônico, e-saúde, serviços de TI e e-educação

“Olá, Dona Maria, meu nome é
Beatriz, sou da área de qualida-
de da GVT. Estou entrando em
contato para saber sua satisfa-
ção da com a GVT e para sugerir
uma readequação de plano,
pois seu consumo está abaixo
do contratado”. O contato pare-
ce incomum, mas é uma pratica-
da operadora curitibana, criada
há mais de uma década. O alvo
das chamadas são clientes que
podem ser cortejados por con-
correntes e a GVT ataca antes
dos competidores. Nas duas li-
gações acompanhadas pelo BRA-
SIL ECONÔMICO, os clientes aceita-
ram a proposta.

Os atendentes não seguem
um script rigoroso. Na tela, há
informações sobre os planos e o
passo a passo do atendimento,
mas não um texto a ser lido. Os
cinco mil atendentes da GVT,
em prédios em Curitiba e Marin-
gá (PR), são funcionários pró-
prios da empresa, que, em mar-
ço, adotou a mesma estratégia
para equipes de instaladores -
3,2 mil já foram internalizados,
ou 60% do total. ■ F.M

O Brasil tornou-se
mercado-chave para
a Vivendi. Depois dos
bons resultados da
GVT nos primeiros
dois anos como
parte da companhia
francesa, ela está
mais próxima do país
e tem vontade grande
de investir fora da
GVT, em segmentos
diferentes

Amos Genish

Presidente da GVT
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A GVT EM NÚMEROS

Resultados da companhia no primeiro semestre, em R$ milhões

Fonte: empresa
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massa. Mesmo assim, as metas
de vendas foram batidas, come-
mora Genish. E a aceitação da
TV nas cidades dos estados de
Rio de Janeiro e São Paulo onde
a GVT está presente é superior a
outros estados.

A decisão de realizar um
pré-lançamento de três meses
teve como objetivo ajustar a
operação, afinal, com a TV, a
GVT passou a atuar em um no-
vo segmento.“Esta etapa é crí-
tica porque, por mais que vo-
cê faça testes, algumas coisas
só são descobertas em cam-

po”, diz Alcides Troller Pinto,
vice-presidente de marke-
ting, vendas e operações da
GVT.Há um mês, o executivo
passou a responder pela área
de operações, responsável por
instalação de produtos, con-
sertos e pelas primeiras fases
de expansão de rede quando a
GVT chega a novas cidades. O
objetivo é ter um planejamen-
to mais integrado.

Nos próximos meses, a GVT
TV passará a contar com o Po-
wer Music Club, um portal que
oferece acesso gratuito a con-

teúdos como shows e músicas
para clientes GVT.Ele será o ca-
nal de música do serviço de te-
levisão da companhia e até de-
zembro terá uma versão para
tablets. A primeira parceira da
GVT no Power Music Club foi a
Universal, que também faz par-
te do grupo Vivendi. “Os clien-
tes que usam o Power Music
Club têm um tíquete médio de
banda larga maior do que os
outros. Com ele, rentabiliza-
mos mais a banda larga por
meio de um serviço pelo qual
não cobramos”. ■

Nascido em Israel, Amos Genish
fundou a GVT em 1999, que re-
cebeu investimento inicial de
US$ 700 milhões. A empresa
nasceu para competir direta-
mente com a Brasil Telecom,
comprada mais tarde pela Oi.
Aos 51 anos, o executivo está à
frente da operadora sediada em
Curitiba desde então. A GVT foi
alvo da Telefônica, mas acabou
vendida para a Vivendi. Genish
faz parte do conselho de gestão
desde junho de 2011.

Nesses 12 anos, como o senhor
avalia o mercado brasileiro de
telecomunicações?
O Brasil ainda está muito longe
do patamar internacional. Evo-
luiu bastante, mas o mundo
também. Ainda há muito a fa-
zer com banda larga, porque o
país ainda não atingiu o pata-
mar da 6ª economia do mundo.
Por que a Anatel levou 11 anos
para abrir o mercado de TV a ca-
bo? Por que a VU-M (tarifa paga
pela operadoras fixas às móveis
quando as chamadas terminam
nas redes celular) do Brasil é
uma das tarifas mais caras do
mundo? A queda que ocorreu
agora é atrasada e pequena. Ti-
nha que cair 50% em dois anos.
(por decisão judicial, a GVT pa-
ga uma tarifa mais baixa e depo-
sita a diferença em juízo).

Uma queda tão grande não
pode comprometer as empresas
móveis, que têm grande
receita vinda dessa taxa?

O resultado das móveis sempre
está evoluindo de forma muito
positiva. E uma queda na recei-
ta pode ser compensada por
mais minutos usados pelos con-
sumidores. Isso aconteceu em
todo o mundo. Mas isso vai ge-
rar mais tráfego na rede e as mó-
veis possam ter medo de não ter
capacidade suficiente para esse
tipo de demanda.

O que o senhor espera do
novo presidente da Anatel?
O último presidente não deixou
um legado. Eu esperava que ele
deixaria um modelo mais compe-
titivo de VU-M. Mas acredito que
Rezende vai trazer mudanças pa-
ra a Anatel, ele é uma pessoa de
mudanças, demonstrou isso no
conselho, puxando novas regras
e ideias. Ele não tem medo de
quebrar paradigmas para aumen-
tar competição na telefonia fixa.

São Paulo saiu definitivamente
dos planos da GVT em 2012?
Quando o Alcides me apresen-
tou os planos para 2012 foi mui-
to interessante, porque as opor-
tunidades fora de São Paulo ca-
pital são melhores. Estamos no
estado há mais ou menos um
ano e o começo foi mais difícil
do que em outras regiões, mas
a receita por linha é bem maior
que a média da GVT. O interes-
sante notar é que nosso maior
concorrente não é Telefônica e
Oi. O que faz diferença é a pre-
sença da Net. Ela é mais forte
porque tem TV. ■

Murillo Constantino

é principal aposta da GVT para 2012

“Ainda há muito a fazer
em banda larga no Brasil”

Magnesita tem lucro de R$ 34,4 milhões

“

Divulgação

Com TV paga,
ofertas da empresa
tornam-se mais
atraentes para
competir com a Net,
considerada pelo
presidente da GVT
como sua principal
competidora

RIOESÃOPAULO

● A chegada ao Rio de Janeiro,

no início do ano, foi uma lição

para a GVT. A cidade foi a maior

onde a empresa já entrou e a

companhia levou mais tempo que

o previsto para realizar obras,

causando atraso de quatro meses

no cronograma. Em 2012, a GVT

atacará a região metropolitana

e a serra fluminense. A capital

de São Paulo não está nos planos

de expansão do próximo ano.

Fundador da GVT, Amos Genish afirma que país ainda está
longe de patamar de qualidade internacional

Acredito que
João Rezende
(novo presidente
da Anatel) vai
trazer mudanças
para o setor.
Ele é uma pessoa
de mudanças,
demonstrou isso no
conselho, puxando
novas regras e ideias.
Ele não tem medo de
quebrar paradigmas
para aumentar
competição
na telefonia fixa

O resultado da siderúrgica foi 9% superior ao do terceiro trimestre de

2010, quando o lucro líquido atingiu R$ 31,6 milhões. A receita líquida

fabricante de refratários no intevalo julho-setembro somou R$ 561,5

milhões, montante 1,6% menor que no ano passado. “Seguimos

confiantes de que o nosso modelo de negócio, bem como nossos

ativos minerais, fazem a diferença e nos posicionam estrategicamente

à frente do mercado", considerou o presidente Ronaldo Iabrudi.

AmosGenish,presidente

daGVT: francesesestãode

olhonosbonsresultados

ENTREVISTA AMOS GENISH Presidente da GVT
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