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Divergências afastam chefe da Vivendi
Jean-René Fourtou, presidente do conselho de administração (à esquerda), é favorável à cisão das empresas, rejeitada por Jean-Bernard Lévy, que se demitiu

Mídia
Financial Times, de Paris, Londres
e Nova York

Não admira que a Vivendi tenha
ficado em silêncio na segunda-fei-
ra, sobre o resultado de uma reu-
nião de cúpula para discutir as op-
ções estratégias do grupo francês
de mídia e telecomunicações — en -
tre as quais, um desmembramento
das unidades de negócios.

De fato, uma divisão ocorreu dias
depois, mas foi entre Jean-Bernard
Lévy, seu presidente-executivo, e o
resto do grupo. Lévy — visto como
contrário a um desmembramento —
decidiu sair ontem, aparentemente
deixando no controle Jean-René
Fourtou, o presidente do conselho
de administração, tido como mais
favorável à venda de ativos.

“Isso significa que Fourtou é
quem realmente dá as cartas e está
no comando”, disse um banqueiro
familiarizado com o grupo. “Mas
não quer dizer que vai ocorrer um
desmembramento total.”

A partida súbita de Lévy agora le-
vanta uma série de dúvidas sobre o
futuro do grupo. Elas incluem a
possibilidade ou não de vendas de

ativos ou desmembramentos —
conforme vêm exigindo alguns
acionistas — dos ativos da Vivendi,
que incluem a Universal Music, a
unidade de videogames Activision
Blizzard, o Canal Plus e as opera-
ções de TV por assinatura e teleco-
municações na França, no Marro-
cos e no Brasil (a GVT).

Ontem, a Vivendi disse que
Lévy deixou o cargo “após diver-
gências sobre o desenvolvimen-
to estratégico do grupo”.

Uma pessoa familiarizada
com a companhia disse: “Não há
um executivo-chefe e nenhum
plano de sucessão e, portanto,
provavelmente também não há
um plano de desmembramento.
Está tudo uma bagunça.”

Jean-François Dubos, o secretá-
rio administrativo da companhia,
vai substituir Lévy até que um su-
cessor seja encontrado. Mas Mi-
chel Combes, o homem que vinha
sendo apontado por alguns analis-
tas como o possível sucessor, não
vai mais se juntar à Vivendi, uma
decisão tomada dias depois da
reunião do fim de semana.

Combes, ex-presidente da Vo -
dafone para a Europa, havia con-
cordado em entrar para a Viven-

di como presidente da SFR , a ope-
radora de telecomunicações
francesa, que foi abalada por
uma guerra de preços na França
desencadeada pelo lançamento
da Free, uma aposta da Iliad na
área de telefonia móvel.

Qualquer desmembramento en-
volvendo uma saída da Universal se-
ria difícil de ser concretizado en-
quanto as incertezas sobre a propos-
ta de 1,2 bilhão de libras feita pela
Universal pelas operações de grava-
ção de música da EMI não forem re-
solvidas. O negócio foi organizado
originalmente por Lévy e agora está
sendo investigado atentamente pe-
las autoridades reguladoras de Bru-
xelas e Washington.

O acordo poderia dar à Uni-
versal, que já é a maior gravado-
ra do mundo em receitas, uma
participação de 40% a 50% em
certos mercados. Analistas e es-
pecialistas do setor disseram
acreditar que a Universal terá de
oferecer alienações significativas
e concessões comportamentais
para conseguir uma aprovação
reguladora para o negócio.

Entretanto, eventuais vendas
de ativos poderão afetar os ga-
nhos da Vivendi resultantes do

negócio, uma vez que ela prome-
teu pagar ao C i t i g r o u p, a contro-
ladora da EMI, 1,1 bilhão de li-
bras do preço de aquisição de 1,2
bilhão de libras até setembro, in-
dependentemente da aprovação
ou não da compra pelas autori-
dades reguladoras.

A saída de Lévy parece ter sido
acelerada pela decisão tomada
esta semana por um júri em Nova
York, ordenando que a Vivendi
pague € 765 milhões a título de
perdas e danos para a L i b e r t y.

O caso está relacionado a um
acordo de transmissão de TV de
US$ 10,3 bilhões que as duas
companhias firmaram quando o
grupo francês era comandado
por Jean-Marie Messier, uma dé-
cada atrás, e envolve cerca de mil
demissões voluntárias no próxi-
mo mês.

Claudio Aspesi, analista da
Bernstein Research, disse que o
fato de a Vivendi ter feito um de-
pósito em garantia de US$ 1 bi-
lhão após o julgamento envol-
vendo a Liberty nos Estados Uni-
dos, “vai despertar mais atenção
para os níveis de endividamento
do grupo”. (Tradução de
Mário Zamarian)

Receita de dados cresce
246% na TIM Intelig
Ivone Santana
De São Paulo

As vendas de pacotes de internet
para o segmento empresarial cresce-
ram 246% em maio na TIM Intelig,
em relação a dois meses antes, se-
gundo a companhia, que atribui o
resultado ao lançamento do pacote
Veleiro Voador. A tele não revela o
valor da receita, apenas que já ven-
deu 2 mil planos empresariais para
clientes de grande porte. Pelo balan-
ço financeiro, a TIM Participações,
que engloba a TIM Intelig, registrou
receita líquida total de R$ 4,5 bilhões
no primeiro trimestre, com alta de
19,1% em relação a igual período de
2011. Agora, a companhia concen-

tra seu foco no plano de internet On-
da Azul, com velocidades de 4 mega-
bits por segundo (Mbps), 10 Mbps
ou 20 Mbps para grandes e médias
empresas, a partir de R$ 1.299 por
mês. O serviço está disponível em
mais de 30 mil endereços no Rio de
Janeiro e em São Paulo, com promo-
ção válida até 31 de julho.

Desde 2009, quando comprou a
Intelig, a TIM tem realizado esfor-
ços para aumentar sua participa-
ção no mercado de médias e gran-
des empresas. Segundo a operado-
ra, os resultados do investimento
começaram no ano passado, com
um crescimento superior a 100%
na venda de ofertas de dados e voz
para a área empresarial.

Uso de publicidade em
orelhão divide Anatel
Telefonia fixa
Juliana Colombo
De São Paulo

A destinação de receitas com a
publicidade que as concessioná-
rias de telefonia fixa poderão obter
nos telefones públicos provocou
polêmica na Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

Durante a reunião do conselho-
diretor, ontem, a conselheira Emí-
lia Ribeiro propôs medidas para
estimular o uso dos orelhões. Entre
elas, a veiculação de anúncios nas
cabines, nos aparelhos e no início
das ligações dos usuários.

Pela proposta, toda e qualquer
receita que as operadoras tiverem

com essa publicidade deverá ser
revertida exclusivamente na me-
lhoria no próprio orelhão. Mas os
demais conselheiros discordaram,
porque consideraram que seria di-
fícil fiscalizar o cumprimento da
decisão. Para entidades represen-
tantes das operadoras, é difícil cal-
cular se essas receitas seriam ex-
pressivas a ponto de cobrir os in-
vestimentos que teriam de ser fei-
tos com a nova regulamentação.

Se essas regras forem aprovadas,
as concessionárias terão de refor-
mar as cabines, colocar Wi-Fi gra-
tuito nos orelhões e permitir o pa-
gamento do acesso também com
moedas e cartões de crédito. Se
houver consenso, o prazo para lan-
çar o serviço é a Copa de 2014.

va l o r .com.br

Qualcomm anuncia unidade de pesquisas
AQualcomm, fabricante global de
chips para dispositivos móveis,
anunciou um plano para reorganizar
sua estrutura corporativa. Uma das
medidas prevê a criação de uma

subsidiária, a Qualcomm
Technologies, que vai responder pela
área de pesquisas da empresa.

valor.com.br/u/27 31720/
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C o m p u t a d o re s Com fabricação local, companhias preveem redução de 15% a 20% nos preços dos equipamentos

Produção de ultrabooks avança no país
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Cássio Tietê, diretor de estratégia e novos negócios da Intel: mercado de ultrabooks está entrando em sua segunda fase, marcada pela proliferação de marc a s

Moacir Drska, Bruna Cortez
e Cibelle Bouças
De São Paulo

Finos, velozes e caros. Mas não
por muito tempo. Lançados no
Brasil no fim do ano passado, os ul-
trabooks começam a ganhar ver-
sões nacionais, com preços mais
baixos. Vários fabricantes plane-
jam iniciar a produção no país, en-
quanto empresas que já montam
os equipamentos no Brasil traçam
projetos para reforçar a fabricação.
Com o movimento, a expectativa é
que os preços caiam de 15% a 20%
no segundo semestre.

Atualmente, dez companhias
vendem ultrabooks no país: A c e r,
Asus, Dell, Hewlett-Packard (HP),
LG, M e g aw a r e , Po s i t i v o, Semp
To s h i b a (STI), Samsung e S o n y. En-
tre elas, Samsung e LG já produ-
zem os dispositivos no Brasil. Posi-
tivo, Megaware e Digibras preten -
dem lançar dispositivos nacionais
em julho. HP, Dell e Asus planejam
fabricar ultrabooks no país entre o
fim de 2012 e o início de 2013.

A decisão das companhias de
fabricar ultrabooks no Brasil foi
impulsionada pela inclusão des-
ses equipamentos no regime do
Processo Produtivo Básico (PPB),
que garante incentivos fiscais. Ou-
tros fatores considerados são o
crescimento do mercado de com-
putadores acima de 10% ao ano, a
expansão da classe média e o au-
mento de 116% no número de
usuários de banda larga móvel.

“O mercado de ultrabooks vive
sua segunda fase, que consiste na
proliferação de ofertas de disposi-
tivos no varejo, no Brasil e em ou-
tros países”, disse Cássio Tietê, dire-
tor de marketing da Intel, invento-
ra da tecnologia por trás desses
dispositivos. A primeira fase con-
sistiu no desenvolvimento e lança-
mento dos primeiros modelos de

ultrabooks. Tietê disse que a de-
manda dos fabricantes por proces-
sadores para ultrabooks está cres-
cendo de forma significativa neste
ano. “Com o aumento da oferta
[dos aparelhos], os preços tendem
a baixar para valores similares aos
de notebooks. Esse é um caminho
sem volta e é para aonde vamos”.

Com um modelo importado a
R$ 3,5 mil, a Dell estima fabricar
seus ultrabooks no país em dois
meses. Daniel Neiva, diretor de
vendas ao consumidor e pequenos
negócios da Dell, disse que a com-
panhia seguirá a mesma estratégia
adotada para notebooks. “Mesmo
com a redução nos preços, vamos
trabalhar em uma faixa de valores
superior, buscando consumidores
que dão prioridade a outros aspec-
tos na decisão de compra.”

A HP vê como mercado poten-
cial os consumidores que usam
dispositivos móveis para o traba-
lho ou o entretenimento. A com-
panhia vende ultrabooks desde
abril, a R$ 3,6 mil. A meta da HP é
fabricar esses dispositivos no país
no segundo semestre. Com o ga-
nho de escala, disse Fernando Soa-
res, gerente de produtos e novos
negócios da HP, os preços vão cair.
“Mas pelas características do ultra-
book, seu valor sempre será um
pouco maior que o do notebook.”

A Asus, que vende ultrabooks
no país desde outubro de 2011´,
a preços entre R$ 4 mil e R$ 6 mil,
planeja iniciar a produção local
em 2013. Como resultado, afir-
mou Marcel Campos, gerente de
produtos da Asus no Brasil, os
preços devem despencar para
uma faixa de R$ 2 mil. “A meta é
chegar a esse preço com vendas
de 10 mil equipamentos por mês.
Mas ainda temos muito trabalho
para chegar nesse estágio”, afir-
mou. Campos disse considera a
faixa de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil

ideal para que os ultrabooks ga-
nhem escala de vendas no país.

A Digibras, braço de informáti-
ca da CCE, trabalha para colocar
no mercado dispositivos a preços
entre R$ 1,7 mil e R$ 1,9 mil. “Os
ultrabooks devem ser de R$ 150 a
R$ 200 mais caros que os notebo-
oks”, afirmou Rogério Fleury, di-
retor de engenharia da Digibras.
A companhia pretende lançar em
julho produtos fabricados em
Manaus. Fleury estimou que esses
aparelhos representarão até 15%
da produção de computadores
da Digibras no ano.

Camilo Stefanelli, diretor de
operações da Megaware, prevê
uma participação ainda maior.
“Até o fim do ano, os ultrabooks
responderão por 20% de nossa
produção na categoria de mobili-
dade, com 5 mil equipamentos”,
disse. a Megaware planeja lançar
em julho dois modelos de ultrabo-
oks, fabricados em Belo Horizonte.

A companhia não divulga a políti-
ca de preços para seus aparelhos.

A Positivo, que vai iniciar a pro-
dução de ultrabooks no fim de ju-
lho, também mantém em sigilo a
política de preços. Adriana Flores,
diretora de novos produtos da
companhia, disse apenas que os
produtos serão destinados a mer-
cados de valor agregado mais alto.
“Por ter um custo mais elevado que
o notebook, eles vão ocupar uma
fatia específica do mercado de
computadores”, disse.

A Samsung, que lançou os pri-
meiros ultrabooks fabricados no
país em maio, registra vendas
acima das expectativas, afirmou
Ricardo Dominguez, gerente de
produtos da Samsung. “Os ultra-
books ainda representam pouco
das vendas de computadores,
mas a expectativa é que passem
a representar uma grande parce-
la da categoria de notebooks no
f u t u r o”, afirmou.

Trocando em miúdos

A categoria de ultrabooks foi lançada
pela fabricante de chips I n te l em maio do
ano passado durante a Computex, em
Taipé. Essa é a grande aposta da
companhia americana para conter o
avanço de concorrentes como a
Qualcomm e Nvidia, que têm crescido
com o fornecimento de processadores
para tablets. Para os fabricantes de PCs,
os ultrabooks também são uma
alternativa para concorrer com a
expansão dos tablets. Os ultrabooks
chamam atenção por serem mais leves,
mais finos e terem maior duração de
bateria que os notebooks convencionais.
O conceito já era usado pela Apple desde
2008 no MacBook Air e foi apresentado
a outras empresas em 2011. Alguns
fabricantes afirmam que a categoria
criada pela Intel pode tomar espaço dos
notebooks tradicionais. O ultrabook é
superior a estes equipamentos em
praticamente todos os quesitos. Uma de

suas principais características é o uso de
discos de estado sólido, ou SSDs, para
armazenamento de informações. Esses
dispositivos usam chips de memória flash
(as mesmas dos pen drives), ao invés dos
discos magnéticos dos HDs convencionais
para guardar informações. Isso reduz o
consumo de bateria e dá mais segurança
para os dados: como não há partes
móveis, não há o risco de perder dados
quando o equipamento sofre algum
impacto, por exemplo. Com os SSDs, os
ultrabooks também carregam mais
rápido o sistema operacional. O que em
equipamentos convencionais pode
demorar alguns minutos, nos ultrabooks
pode levar até 2 segundos. Além de
menos da metade da espessura de um
notebook convencional — cerca de 18
milímetros — o design diferenciado,
muitas vezes feito com carcaças de metal
escovado, e as tecnologias de segurança
chamam atenção nesses aparelhos.

ANTOINE ANTONIOL/BLOOMBERG
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul. 2012, Empresas, p. B3.




