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Telefonia Licença de R$ 100 mil vira bilhões e
transforma a tele em uma das 25 maiores do país

GVT, de ‘zebra’ do
setor a operadora
de R$ 16 bilhões
Graziella Valenti
De São Paulo
A Vivendi pode não ter conseguido os R$ 18,5 bilhões (€ 7 bilhões) que pretendia pela GVT, mas
isso está longe de ser um problema
para a empresa brasileira inaugurada em 2000 como espelho da antiga Brasil Telecom (Oi) e que enfrentou desafios muito maiores.
A GVT, que é considerada praticamente a “zebra” do setor, criada literalmente do nada, estaria hoje entre
as 25 maiores empresas brasileiras,
considerando as listadas na
BM&FBovespa, incluindo estatais.
Para essa colocação no ranking considera-se a melhor oferta entregue à
Vivendi pelo negócio, de R$ 16,4 bilhões. No ranking só de empresas
privadas, a posição da GVT melhoraria mais quatro posições. Além disso,
no setor, estaria à frente da Oi, que
vale cerca de R$ 15,5 bilhões na bolsa
brasileira. Perderia apenas para a Telefônica/Vivo, avaliada em quase
R$ 55 bilhões, e para a Telecom Italia,
atualmente em R$ 21 bilhões.
Com 8,7 milhões de linhas em serviço, entre telefonia fixa e banda larga, e 406 mil usuários de TV, a GVT
está prestes a ter fluxo de caixa livre
positivo — o que pode ocorrer entre
2013 e 2014. No ano passado, conforme dados da Vivendi, registrou
receita líquida de € 1,77 bilhão e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), de €
740 milhões — com uma margem de
43%, muito acima da média setorial.
Para alcançar esses números, a
história da GVT lembra uma sucessão de milagres. Um dos fundadores
da empresa e atual presidente, o israelense Amos Genish, até já dialoga
em bom português. Casado com
uma brasileira e prestes a se naturalizar brasileiro, Genish decidiu que o
Brasil, que entrou em sua vida como

com os telefones globais foi essencial para criar em Genish a paixão
pelo setor, mas pouco teria a ver com
o empreendimento no Brasil, que
nada teria a ver com satélites.
Aqui, a fundação da GVT exigiria
mais características aprendidas pelo
executivo, formado em economia e
contabilidade na universidade de
Tel-Aviv, durante sua passagem de
quatro anos como oficial do exército
israelense. Foi lá que aprendeu a ter
convicções em suas missões, a convencer pessoas a embarcar nelas e a
gerenciar equipes em cenários caóticos. Tudo isso foi precioso na criação
e sobrevivência da GVT.
Genish chegou ao Brasil em
1999, quase por acaso, ao sabor
das oportunidades que o efervescente setor de telecomunicações
oferecia logo após a privatização
do Sistema Telebras, em 1998.
Em junho de 1999, venceria a licitação para competir com a Brasil
Telecom. A ideia de participar da
disputa começou em parceria com
a Inepar, que abandonou a parceria na véspera do leilão.
A licença saiu por R$ 100 mil depois que o grupo Splice, dono da extinta Tele Centro Oeste Celular (hoje
Vivo), desistiu de participar após ter
entregue o envelope, e a Vésper, outra concorrente (antiga espelho da
Embratel), trocou suas propostas
enquanto estavam fechadas. “Quando chegamos, eles tinham dois grupos enormes, com umas 20 pessoas,
e nós, sete pessoas com cara de cansadas, mas ganhamos”. O cansaço
devia-se à dura madrugada de trabalho no Copacabana Palace, finalizando o plano de negócios que seria
entregue à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e que, a
poucas horas do leilão, quase foi
perdido por uma xícara de café derramada sobre todos os documentos
já preenchidos. Mesmo assim, ga-

um projeto, será agora “seu país”.
“A GVT já mudou o setor. Há
mais concorrência e isso me deixa
muito satisfeito”, disse em entrevistas ao Valor antes da finalização
desse processo pela Vivendi, na
quinta-feira.
Quando abriu capital em 2007,
foi avaliada em R$ 2,3 bilhões. A GVT
tinha, então, fechado o ano anterior
com R$ 770 milhões de receita líquida e R$ 255,6 milhões de Ebitda. Era
o resultado de 952 mil linhas instaladas e 12,1 mil quilômetros de rede,
em 62 cidades. A companhia captou
R$ 1,1 bilhão com a oferta de ações,
essencialmente primária, ou seja,
para o caixa da empresa.
Dois anos depois, após uma acirrada disputa, a Vivendi desembolsava R$ 7,5 bilhões pelo negócio. Era,
então, uma empresa de R$ 1,7 bilhão
de receita e R$ 655,5 milhões de Ebitda, feitos em 84 cidades sobre uma
rede 31,4 mil quilômetros e uma base de 1,4 milhão de linhas.
Durante seus nove anos de existência acumulou investimentos de
R$ 3,8 bilhões. Após passar para o
controle da Vivendi, a GVT investiu
mais R$ 5,3 bilhões e lançou operações em 53 cidades. O plano até
2018 não é menos ambicioso: R$ 15
bilhões, ou R$ 2,5 bilhões por ano.
Mas as cifras de bilhões demoraram a ser uma realidade na companhia. Até 2006, R$ 100 mil faziam
muita diferença no orçamento. “Às
vezes, não dormia de preocupação,
sem saber se conseguiríamos pagar
todos os funcionários no mês.”
De início, a GVT seria um desdobramento da Global Village Telecom, que funcionava como uma
subsidiária da fabricante de satélites Gilat Satellites Network. O plano era que a GVT passasse a gerar
demanda por meio da instalação
de telefones globais por satélite.
A experiência na América Latina

Amos Genish, fundador e presidente da GVT: objetivo de adaptar a companhia a mudanças do setor de telecomunicações

nhou o “azarão”. Dali para frente,
porém, acabaria o acaso. Seria só trabalho duro. “Não me lembro de um
período de tanto estresse em minha
vida”, disse Genish.
No início, eram sócios a Gilat, que
não queria o investimento no Brasil
(já que a tecnologia não seria o satélite) e mais um grupo de investidores americanos, que colocaram US$
50 milhões no negócio, ainda na
época do projeto latino-americano.
Após a comemoração da vitória,
começavam as dores de cabeça: a
empresa não tinha sequer uma sala
alugada no Brasil e o telefone que
Genish usava era emprestado de Atilano Oms, dono da Inepar. Contratar
para uma empresa desconhecida foi
um desafio. E a carência de gente era
tão grande que praticamente bastava aparecer e levar um currículo para
começar a trabalhar no dia seguinte.
A empresa tinha cinco funcionários
em janeiro de 2000 e, em dezembro,
eram 800. “Era caótico. Só deu certo
por causa das pessoas, que se engajaram demais. Foi só por esse espírito
que vencemos, não porque tínhamos a organização correta.”
Com a crise de tecnologia já ron-

dando o setor, o primeiro financiamento concreto que conseguiram
foi R$ 50 milhões da HP para a parte
de tecnologia de informação. Depois disso, a Nortel liberou US$ 200
milhões. Em um ano, a empresa teve
de instalar rede em 24 cidades. Na
véspera da inauguração, Genish
conta que não conseguia dormir.
Com a campanha comercial pronta
para ir ao ar em TVs e rádios, tudo
que ele se perguntava é: “As pessoas
vão ligar para comprar o serviço?”.
Pois elas ligaram e continuam ligando. No fim de 2000, a GVT tinha 250
mil linhas em serviço. A inovação foi
vender telefonia por minuto, em pacotes, e não mais em pulsos, junto
com banda larga.
Genish disse que só em 2007 teve certeza de que a GVT sobreviveria, com a captação em bolsa. Foi a
primeira vez que respirou verdadeiramente aliviado.
Logo após a comemoração da
estreia, o executivo conseguiu
uma sala na bolsa e fez uma reunião de cinco horas, às vésperas
do Carnaval, para mostrar que as
responsabilidades só tinham aumentado, e não diminuído. “Tive

medo que a comemoração durasse meses e acabasse com nosso semestre”, disse ele.
Em 2002, o executivo chegou a
pensar que era o fim do negócio,
com a escalada do câmbio e todas
as dívidas em dólares. Mas, uma renegociação de anos, que tornou
fornecedores e credores acionistas
da GVT, resolveu a questão, e a empresa seguiu.
Agora, o que Genish mais quer,
além de concluir sua missão com a
entrada da empresa em São Paulo,
é que a GVT sobreviva como marca,
que não seja esquecida, como tantas outras engolidas na consolidação setorial.
De fala franca e direta, o executivo conquista facilmente os interlocutores — inclusive os potenciais
compradores — pela sinceridade
ao não temer admitir os desafios
mas, ao mesmo tempo, mostrar
plena convicção de seus planos.
Por todos os lados, dentro da GVT,
o que a equipe mais destaca, de alto a baixo, é a capacidade da companhia de se mover rapidamente,
de mudar o que é preciso e fazer o
que dá resultado.

Companhia pode voltar à bolsa após fracasso na venda direta
Graziella Valenti, Talita Moreira e
Daniele Madureira
De São Paulo
A companhia de telefonia GVT
pode voltar à BM&FBovespa após
ter fracassado a tentativa da controladora Vivendi de vender o negócio. Desde o fim do ano passado,
o grupo francês, que assumiu a
empresa há pouco mais de três
anos, tentava encontrar um comprador para a operação brasileira,
com objetivo de reduzir a alavancagem da holding internacional.
Não faltaram interessados em ficar com a tele, mas faltou consenso
em relação ao preço. As negociações
foram encerradas porque a disparidade entre o que os vendedores queriam receber e o que os compradores queriam pagar superava 40%.
Com isso, é possível que uma oferta pública na bolsa, um novo IPO (na
sigla em inglês), seja a saída da Vivendi para manter o ativo, que representa potencial de crescimento, e
ainda levantar capital com a venda

A oferta mais alta que os franceses
receberam foi de R$ 16,4 bilhões —
pouco mais de € 6 bilhões. Esse valor
foi colocado na mesa na primeira
etapa das conversas, antes da abertura dos dados aos interessados e da
“due dilligence”. Quando iniciou o
processo de venda, a Vivendi planejava pedir entre € 8 bilhões e € 9 bilhões. Entretanto, ao dar a largada à
fase de propostas, decidiu que não
aceitaria menos de € 7 bilhões.
Na primeira etapa de recebimento de ofertas, participaram a empresa americana de TV por satélite DirecTV, o fundo de participações
Apax, o banco de investimentos de
André Esteves, BTG Pactual, e um
consórcio que em sua versão final
contava com o fundo de participações KKR, a gestora Gávea e o fundo
Cambuhy, da família Moreira Salles.
Logo de início, o primeiro a sair
foi o BTG. Conforme o Valor apurou,
a ideia de André Esteves era colocar a
GVT novamente na bolsa e, na oferta
pública inicial, garantir a compra de
seu controle. Seria uma forma de fi-

de uma fatia minoritária. A GVT foi
listada no Novo Mercado entre 2007
e 2009, quando a Vivendi fechou seu
capital como parte da estratégia de
aquisição — negócio que movimentou R$ 7,5 bilhões.
Para a GVT, a abertura de capital
pode ser uma alternativa vantajosa,
já que representa uma forma de a
empresa levantar recursos para os
investimentos que planeja.
Liderados pelo Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America Merrill
Lynch e Goldman Sachs já fizeram
um estudo sobre o IPO da empresa e
concluíram que, em um bom cenário
a Vivendi consegue uma avaliação
entre € 6,5 bilhões e €7 bilhões para a
GVT, como tanto queria. A operação
poderia ser uma oferta mista, com
parte secundária e parte primária,
onde a empresa poderia levantar até
R$ 2 bilhões para seu caixa local.
A reestreia na BM&FBovespa, dependendo do cenário do mercado
de capitais, pode ocorrer ainda no
segundo semestre deste ano ou, no
máximo, no começo de 2014.

car com o negócio e, ao mesmo tempo, não ter de arcar com todo o montante da operação, cujo volume seria
significativo. A Vivendi não gostou
muito. Preferia uma operação padrão de venda, especialmente, porque sua entrada no Brasil já havia sido polêmica, gerando um processo
na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e um termo de compromisso
com valor recorde de R$ 150 milhões
para seu encerramento antecipado.
O fundo Apax não era o maior dos
interessados. A DirecTV era considerada a grande candidata, já que poderia obter sinergias e, com isso, fazer um preço mais competitivo. Porém, na rodada final de negociações,
a DirecTV quis sair diante do preço
exigido pela Vivendi, e o consórcio
liderado pelo KKR reduziu significativamente o valor disposto a pagar.
A Vivendi queria, no mínimo, € 7
bilhões pela GVT, pois pedia um prêmio sobre os cerca de € 6,5 bilhões
que os analistas da holding internacional atribuem à brasileira. A decisão dos franceses de suspender a

venda foi até bem-recebida por alguns analistas. O Citibank classificou a decisão como “dolorosa”, mas
“a coisa certa a fazer”, diante das diferenças de valores entre o que os
potenciais compradores queriam
pagar e o que a Vivendi buscava.
Procurada pelo Valor, a GVT disse
que a decisão da Vivendi “é o reconhecimento do valor da empresa no
mercado brasileiro de telecomunicações e TV por assinatura”. A direção da operadora afirmou ter “capacidade financeira própria” para
cumprir o seu plano de negócios.
A ausência de companhias com
forte presença no mercado brasileiro, e que poderiam obter sinergias
com a união das suas operações com
a GVT, ajuda a explicar o baixo apetite pelo prêmio exigido pela Vivendi.
Estavam fora das propostas Telecom
Italia, Portugal Telecom e Telefónica .
A empresa espanhola chegou a disputar a compra da GVT com a Vivendi, há três anos, mas agora passa por
um delicado momento financeiro.
Em 2012, a Telefónica registrou
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TIM investe em computação na nuvem

queda de 27,3% no lucro líquido, ano
em que a operação latino-americana
se tornou o seu principal negócio. No
fim de fevereiro, durante o anúncio
dos resultados de 2012, a tele disse
que o IPO da operação latina já não
era prioridade e seria adiado. Para
analistas ouvidos pelo Valor, a Telefónica percebeu que não era o melhor momento para vender até 15%
das suas ações na América Latina. A
avaliação é que não há muitos investidores com dinheiro no mercado de
telecomunicações, a começar pelo
megaempresário, Carlos Slim, controlador do grupo que tem Embratel,
Claro e Net, que enfrenta um embate
com órgãos reguladores no México.
Este ano, as ações da América Móvil
acumulam queda de 22,15%.
“Os chineses são os únicos que poderiam se interessar [pela GVT], mas a
instabilidade regulatória no Brasil,
com a intervenção do governo em setores comoenergia e transportes,a fim
de aumentar a competição a qualquer
custo, contribui par afastar potenciais
investidores”, disse um analista.
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disse que a oferta dos novos serviços
foi estudada por meses pela empresa e a Salesforce foi escolhida por
conta da qualidade dos serviços que
oferece globalmente. De acordo
com o executivo da TIM, essa é a primeira oferta de serviços de computação em nuvem da companhia. “A
meta é lançar outros serviços mais
sofisticados ainda este ano”, disse.
A TIM já oferecia telefonia móvel,
acesso à internet e banda larga móvel (modem) para empresas, mas
ainda não havia oferta de software
na nuvem, disse Basile. O interesse
da TIM nesse segmento, no entanto,
não é novo. Desde que adquiriu a In-
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A TIM reforçou as apostas nos
serviços para empresas e começa a
competir no negócio de computação em nuvem, modelo em que os
clientes pagam uma mensalidade
para ter acesso a softwares e serviços que ficam hospedados em centros de dados da operadora. Telefônica/Vivo, Embratel, Oi e GVT já
competem no segmento.
A operadora começou a oferecer
softwares de gestão de relacionamento com clientes (CRM, na sigla
em inglês), de gerenciamento da ca-

deia de fornecedores (SPM), armazenagem de dados e ferramentas de
interação entre usuários da rede de
contatos das companhias. Esses programas podem ser acessados pela
internet e estão disponíveis para uso
em iPad e iPhone (da Apple). Até o
fim do mês, a companhia também
vai oferecer o serviço para acesso em
tablets e smartphones com o sistema Android, do Google.
Para oferecer esses serviços, a TIM
fechou parceria com a Salesforce —
companhia americana especializada em software e serviços na nuvem.
Arnaldo Basile, gerente de serviço de
valor agregado e negócios da TIM,

A

Cibelle Bouças
De São Paulo

telig (rebatizada de TIM Intelig), em
2009, a operadora passou a reforçar
a oferta de pacotes que integram
serviços de telefonia fixa e móvel e
pacotes de dados para empresas. Porém, o foco até o ano passado eram
companhias de grande porte.
Os serviços recém-lançados, oferecidos com mensalidades de R$
9,90, têm como principal alvo as empresas de pequeno porte. “Hoje a
proposta é mais interessante para
pequenas empresas, que precisam
de uma infraestrutura de tecnologia, mas não têm orçamento para investir em um centro de dados”, afirmou. Basile não descarta, no entan-

to, a adoção dos serviços por companhias de médio e grande portes.
A TIM não divulga o valor investido no projeto, nem o número de empresas que pretende atingir em um
primeiro ano de oferta dos serviços.
A companhia informa apenas que o
público-alvo são as 5 milhões de
companhias de pequeno porte, com
menos de 50 funcionários, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A TIM não revela a receita gerada
com clientes empresariais em 2012.
Essa área de negócios representa
20% da receita da GVT e 30% das receitas da Oi e da Telefônica/Vivo.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013, Empresas, p. B3.

Queixas no Twitter
Os provedores de internet e de
serviços de telefonia foram os
principais alvos de reclamações de
consumidores brasileiros no Twitter entre março de 2012 e março
deste ano, segundo levantamento
da consultoria E.life. O relatório
analisou 371.121 tweets no período e a estimativa da consultoria é
de que essas mensagens alcançaram 482,3 milhões de internautas.
O estudo não cita as empresas reclamadas. Do total de tweets, 12
mil faziam referências negativas às
teles e aos provedores. Entre os
principais problemas estão falhas
de sinal, dificuldades para cancelar contas e cobranças indevidas.

