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Telefonia Para 240 profissionais pesquisados em 12 países, potencial de dispositivos móveis é maior que o da internet

siv
a

pa

prota também cita projetos para
redução de acidentes de trabalho
no setor de mineração.
O especialista destaca que a
mobilidade não deve ser pensada apenas para quem fica fora do
escritório. Em sua avaliação, mesmo os profissionais que estão
dentro das organizações precisam ter essas opções. “Um funcionário que passa muito tempo
em reuniões não quer ter que esperar até retornar à sua mesa para aprovar um relatório”, diz.
Na pesquisa feita pela Accenture, um dado que surpreendeu Improta foi que as empresas de países
emergentes como o Brasil mostraram ter planos na área de mobili-
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países, incluindo o Brasil, constatou que a mobilidade está na lista dos cinco assuntos mais importantes para 78% deles. Mais de
dois terços (69%) pretende investir acima de 20% de seu orçamento em projetos nessa área.
Entre os projetos que vêm sendo
realizados no mundo, Improta cita
o monitoramento de pacientes
com doenças crônicas por seguradoras e planos de saúde. Ao acompanhar os hábitos do paciente, é
possível verificar se ele toma sua
medicação, ou se mantém um peso
compatível com seu tratamento.
Com isso, as empresas conseguem
reduzir seus gastos com consultas e
atendimentos de emergência. Im-
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O roteiro é bem conhecido no
mundo da tecnologia da informação (TI): uma nova tecnologia chega e atrai a atenção e o investimento de grande parte das empresas.
Ainda em sua infância, a inovação
pode ser bem aproveitada por algumas companhias, enquanto outras não conseguem resultados tão
positivos. Anos depois, mais madura, a tecnologia torna-se um alvo de investimento prioritário para todo o mercado.
Foi assim em momentos como a
explosão da internet nos anos 90, e
está sendo agora com a adoção da

mobilidade no meio empresarial.
Os celulares, e mais recentemente
os tablets, que chegaram às empresas como uma extensão das atividades realizadas no escritório,
estão ganhando novas aplicações
tanto para uso dos funcionários
das companhias quanto de seus
clientes. “O potencial que essas tecnologias têm para impulsionar os
negócios das empresas é maior do
que o da internet, porque os dispositivos móveis estão junto das pessoas no seu dia a dia”, diz Renato
Improta, líder da área de mobilidade da consultoria Accenture.
A companhia, que fez uma
pesquisa com 240 executivos de
tecnologia de empresas de 12
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Mobilidade é prioritária para executivos

Com marca única, Vivo avança em serviços
Talita Moreira
De São Paulo
A Telefônica conclui, no domingo, a substituição de sua marca pelo nome Vivo para todos os produtos que oferece. Inicialmente, a
mudança será mais visual que prática. Os efeitos mais profundos da
integração só serão notados pelos
assinantes nos próximos meses.
Ainda sem data marcada, a operadora vai lançar novos pacotes de
serviços, oferecendo descontos aos
assinantes que tiverem celular e telefone fixo da Vivo. A empresa não
revelou detalhes dessa estratégia.
A integração dos sistemas de
tecnologia da informação (TI),
uma etapa sensível, não está concluída. Por isso, ainda não será
possível enviar uma conta única
para a casa dos assinantes.
“Mexer em sistemas não é trivial.
Ainda tem muita coisa para ser feita”, disse ontem o presidente da Telefônica no Brasil, Antonio Carlos

Valente. A direção da empresa decidiu unificar as marcas mesmo assim porque “já é possível gerar alguns benefícios para o cliente”.
Conforme a empresa havia
anunciado, a partir do dia 15 a
marca Vivo — já usada na telefonia móvel — passará a ser adotada também para os serviços de
telefonia fixa, banda larga e TV. O
nome Telefônica será usado apenas de forma institucional.
É um modelo já adotado pelo
grupo nos outros países onde
atua. O nome da empresa continua a ser Telefónica, mas todos os
produtos na Espanha e na América Latina (exceto o Brasil) são Movistar. Em mercados como a Alemanha e o Reino Unido, a marca
comercial é O2 — nome de uma
empresa que adquiriu anos atrás.
No domingo, as 131 lojas e os
14 postos de serviços da Telefônica no Estado de São Paulo (onde
a operadora é concessionária de
telefonia fixa) passarão a ter o

nome e a identidade visual da Vivo. Além disso, vão oferecer serviços de telefonia móvel.
O atendimento no call center
também já será unificado. Continuam valendo os mesmos canais
existentes hoje na Vivo e na Telefônica, mas ambos vão direcionar os assinantes para uma central na qual será possível resolver
questões relacionadas a todos os
serviços da companhia.
Os 200 mil orelhões da operadora vão trocar o nome e as cores azul e verde da Telefônica pelo logotipo da Vivo. A expectativa é de que todos sejam renovados em até um ano. “Seria impossível fazer tudo de uma vez”,
destacou Valente. A companhia
promoveu ontem uma entrevista à imprensa para apresentar as
principais mudanças.
O processo de unificação das
marcas, que consumiu R$ 120 milhões de investimentos, será marcado por uma nova campanha

publicitária e por mudanças na
identidade visual das lojas, das faturas e dos telefones públicos. A
transformação será mais marcante para os assinantes do mercado
paulista, área original de atuação
da Telefônica. Nos demais Estados existia somente a Vivo.
A integração entre as duas
companhias começou há 18 meses, quando o grupo espanhol Telefónica assumiu o controle total
da Vivo após adquirir a participação da Portugal Telecom na operadora de telefonia.
“Estamos inaugurando uma nova fase da marca Vivo, que foi criada em 2003, quando juntamos sete operações de telefonia móvel”,
observou o diretor-geral da Telefônica/Vivo, Paulo Cesar Teixeira.
O comercial de TV que vai comunicar as mudanças tem estreia
programada para domingo e consiste de uma animação produzida
pela Vetor Zero/Lobo. A agência
que assina a campanha é a Africa.

dade mais estruturados do que os
das companhias sediadas em mercados mais maduros: foram 48%
de respostas nos emergentes, ante
12% nos mercados mais desenvolvidos. Para o especialista, uma das
explicações para esse resultado
pode ser o fato de os emergentes
estarem sendo menos atingidos
pela crise econômica mundial, o
que dá maior liberdade para que
as empresas planejem projetos de
crescimento e inovação.
Mas o otimismo com as iniciativas não faz com que os executivos de TI deixem de pensar em aspectos que podem atrapalhar a
adoção de sistemas de mobilidade. Para metade dos entrevista-

dos, a questão da segurança é o
aspecto mais preocupante. Em
segundo lugar ficaram os custos
(43% das respostas), seguidos
por questões de compatibilidade
dos sistemas e a compreensão sobre os benefícios da tecnologia.
Para Improta, um aspecto importante que deve ser levado em
consideração é a facilidade de uso
dos sistemas. Em sua avaliação,
não adianta ter um projeto que
funciona perfeitamente do ponto
de vista técnico, mas que tem
complicações para quem vai usálo. “A Apple teve um papel importante em disseminar a cultura de
sistemas intuitivos. E os usuários
das tecnologias querem isso”, diz.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2012,
Empresas, p. B2.
CAROL CARQUEJEIRO/ VALOR

Paulo Cesar Teixeira (à esq.) e Antonio Carlos Valente, da Vivo: falta integrar TI

Valid Soluções e Serviços de Segurança
em Meios de Pagamento e Identificação S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.113.309/0001-47 - NIRE nº 33.300.277.994

Aviso aos Acionistas
PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÕES
A VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“VINCI”), gestora de fundos de investimento titulares
de ações de emissão da Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.
(“Companhia”), nos termos dos arts. 22 e seguintes da Instrução CVM nº 481/09, vem publicamente solicitar aos
acionistas da Companhia a outorga de procuração para deliberação e voto favorável a respeito do seguinte item
da ordem do dia da próxima assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia:
“(5.7) a alteração do caput do artigo 43 do Estatuto Social da Companhia para estabelecer o percentual
de 30% (trinta por cento) como quantidade total de ações que torna a OPA obrigatória; a alteração
do parágrafo segundo do artigo 43, para prever que o preço de aquisição na OPA prevista no caput será o valor
econômico apurado em laudo de avaliação e que este será o único método de precificação; e a exclusão
do parágrafo 14 do artigo 43”.
A assembleia geral em que a referida matéria será colocada em deliberação foi convocada para o dia 26.04.12,
conforme edital de convocação divulgado no dia 20.03.12, pela Companhia.

Passados vinte anos da realização da Rio 92, o Brasil volta
a sediar a mais importante reunião sobre economia e meio
ambiente: a Rio + 20.
Para discutir os resultados alcançados nos últimos vinte
anos e as perspectivas de desenvolvimento sustentável nas
esferas ambiental, econômica e social, o Valor Econômico
e o Financial Times promoverão um debate com nomes da
mais alta importância do Brasil e do exterior.

Todos os documentos relativos ao pedido público de procuração, incluindo-se o Relatório Justificativo para a
proposta apresentada pela Vinci, a minuta do Estatuto Social com as alterações propostas em destaque, o modelo
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de Procuração, o Manual para a Outorga da Procuração e as Informações exigidas pelo Anexo 23 da Instrução

Guido Mantega, Ministro da Fazenda

CVM nº 481/09, poderão ser encontrados nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br)

Izabella Teixeira, Ministra do Meio Ambiente

e da Vinci (www.vincipartners.com).

Brice Lalonde, Coordenador Executivo da Conferência Rio + 20 • Nações Unidas

O modelo de procuração fornecido pela Vinci contempla, também, para conveniência dos acionistas, a opção

José Luís Prola Salinas, Diretor Regional do Exterior - América do Norte Banco do Brasil

de outorga de poderes para o exercício do voto com relação às demais matérias constantes da ordem do dia

Emb. Luiz Alberto Figueiredo Machado, Ministério das Relações Exteriores

da assembleia geral ordinária e extraordinária. A Vinci, no entanto, não possui proposta ou qualquer orientação

Pavan Sukhdev, Fundador e CEO da GIST Advisory

de voto com relação a essas matérias, bem como não solicita a outorga de procuração em nenhum sentido

Paulo Afonso Ferreira, 1º Diretor Secretário da CNI, Diretor Geral do IEL Nacional

específico com relação a elas. A respeito das demais matérias constantes da ordem do dia, a Vinci recomenda,
nos termos do art. 23, § 2º, da Instrução CVM nº 481/09, a consulta à Proposta da Administração, bem como a
outros documentos pertinentes, disponíveis nos sites da Companhia (www.valid.com.br) e da Comissão de Valores

Vania Somavilla, Diretora Executiva de RH, Sustentabilidade e Energia, Vale
Yvo De Boer, Special Global Adviser, KPMG

Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).
A Vinci entende que a promoção do presente pedido público de procuração é um ato que estimula o exercício
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do diálogo entre os acionistas, com o fim de promover alterações ao Estatuto Social da Companhia que se alinham

Bryan Ulrich • tel.: +1 212 641 6418 ou e-mail: bryan.ulrich@ft.com

com o atual entendimento da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e de outras entidades do mercado a respeito
das chamadas ‘poison pills’ e ‘cláusula pétrea’, bem como que fomenta as melhores práticas de governança
corporativa, em benefício último da própria Companhia, de seus acionistas e do mercado de capitais brasileiro.
São Paulo, 10 de abril de 2012
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

