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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s
PETER ALLAN/BLOOMBERG

Michel Combes, que dirige a Alcatel-Lucent: fama de ‘cortador de custos’

Adam Thomson
Financial Times, de Paris

Michel Combes não esperava
um trabalho fácil ao ser nomeado
executivo-chefe da Alcatel-Lucent
em fevereiro. Desde a fusão com a
americana Lucent Technologies,
em 2006, a francesa Alcatel, que fa-
brica desde torres de rádio até
softwares de cobrança para telefo-
nes móveis, perdeu cerca de
€ 700 milhões, em média, por ano.
O preço de sua ação caiu de mais
de €13 em 2006, para €1,02 no pri-
meiro trimestre deste ano.

No fim de 2012, tendo passado
por pelo menos meia dúzia de
planos de recuperação que não
deram certo, a ação da compa-
nhia foi excluída do índice CAC
40, que relaciona os papéis mais
representativos na bolsa francesa.
Mas para o veterano executivo da
indústria de telecomunicações,
foi uma chance irresistível de co-
locar à prova sua reputação de
grande cortador de custos.

Ontem, Combes forneceu aos
funcionários da Alcatel-Lucent a
indicação mais clara até agora de
que isso é sério: o anúncio de que
cerca de 10 mil dos 72 mil funcio-
nários da companhia serão demi-
tidos até o fim de 2015, sendo 900
deles na França.

A companhia vai cortar pela
metade o número de seus centros
irradiadores de negócios no mun-
do. “Precisamos tomar decisões di-
f íceis”, disse Combes. “E vamos to-

má-las com um diálogo aberto e
transparente com nossos funcio-
nários e representantes.”

As demissões atraíram críticas
de Arnaud Montebourg, ministro
da Renovação Industrial, que clas-
sificou o plano de “excessivo... e
que precisa ser reduzido”. Mesmo
assim, os cortes são parte integral
do que Combes chama de “plano
de mudança”, uma profunda rees-
truturação dos negócios globais
da Alcatel-Lucent para reduzir os
custos fixos em 1 bilhão, ou mais
de 15%. O plano também prevê fo-
co em áreas de crescimento acele-
rado, como a tecnologia 4G e ban-
da larga de altíssima velocidade.

Segundo a companhia, 85% de
seu orçamento estará dedicado à
pesquisa e desenvolvimento de tec-
nologias da próxima geração em
2015, frente aos atuais 65%. A seu
modo caracteristicamente franco,
Combes disse ao “Le Monde”: “Esse
plano é a última chance”.

Muitos dos concorrentes euro-
peus também vêm sofrendo com
a crise da dívida e a recessão, que
afetaram a demanda por equipa-
mentos de rede e outros tipos de
infraestrutura. Eles vêm sofrendo
a concorrência de companhias
chinesas como a ZTE e  a H u aw e i ,
que se beneficiaram do cresci-
mento de dois dígitos na deman-
da interna e em outros mercados
emergentes. Conforme disse on-
tem ao “Financial Times” Fleur
Pellerin, ministra francesa das In-
dústrias Digitais, “não consegui-

Est rat é g i a Companhia vai demitir
10 mil pessoas e rever prioridades

Uma ‘últ ima
c h a n c e’ para a
Alcatel-Lucent

Mobilidade cresce
nas companhias,
mas uso é básico
Pe s q u i s a
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O uso de dispositivos como ta-
blets e smartphones tem cresci-
do dentro das empresas no Bra-
sil. Hoje, 28% das companhias
têm profissionais que usam esses
aparelhos em suas atividades
diárias. Mas duas características
chamam a atenção, segundo le-
vantamento divulgado ontem
pela empresa de pesquisa IDC.

A primeira é com relação ao per-
fil de uso dos equipamentos no
ambiente de trabalho. De acordo
com a IDC, a maioria das pessoas
usa apenas funções básicas como
acesso à internet e e-mail. Progra-
mas mais complexos, como siste-
mas de gestão de negócios, de
clientes e de finanças ainda têm
uso pouco disseminado.

De acordo com a IDC, apenas
uma em cada dez empresas com
10 a 250 funcionários no país usa
programas mais avançados com
mobilidade. O restante não tem e
nem planeja ter esse tipo de tec-
nologia. Nas companhias de
maior porte o uso sobe um pou-
co; a relação é de praticamente
duas em cada dez empresas. Mas
o percentual de companhias que
não usam e nem têm planos de
oferecer o acesso a sistemas que
permitam a tomada de decisão
por meio de dispositivos móveis
continua elevado, 65%.

Outra constatação da IDC é que
menos de dois em cada dez ta-
blets vendidos no Brasil são com-
prados por empresas. Isso signifi-
ca que os aparelhos que estão
sendo usados para trabalho no
país chegam às empresas pelas

mãos de seus funcionários. A ten-
dência de usar no trabalho apare-
lhos inicialmente comprados pa-
ra uso pessoal vem se consolidan-
do no mercado nos últimos anos.

Para Bruno Freitas, analista da
IDC, o descompasso entre o cres-
cimento na mobilidade e a falta
de sistemas mais avançados, ou
de programas estruturados para
colocar o assunto no dia a dia
dos negócios, está relacionado
ao rápido crescimento nas ven-
das de smartphones e tablets
nos últimos anos e às dificulda-
des dos departamentos de tec-
nologia da informação (TI) das
empresas em acompanhar essa
evolução. “Existem questões in-
ternas, de políticas que são difí-
ceis de trabalhar nessa velocida-
de. A TI tem o tempo dela”, disse.

O analista destacou, no entan-
to, que o assunto da mobilidade
não deve ser ignorado pelas em-
presas. Ao contrário, elas devem
se preocupar em criar regras pa-
ra que esses dispositivos sejam
usados de forma segura. “Os for-
necedores de tecnologia estão
desenvolvendo produtos pró-
prios, ou comprando empresas
que têm ferramentas que aju-
dam nesse processo”, disse.

O estudo foi encomendado à
IDC pela Intel e ouviu 288 profis-
sionais de tecnologia de empre-
sas de sete setores do Brasil entre
agosto e setembro.

Segundo a IDC, em 2013 as
vendas de tablets vão superar as
de computadores de mesa no
Brasil pela primeira vez, chegan-
do a 7,2 milhões de unidades. A
estimativa da empresa é que em
2015 os tablets poderão ultra-
passar os notebooks em número
de unidades vendidas.
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Fonte: prospectos das operações. * Considerando o valor médio da faixa de preço sugerida e a colocação de todos os lotes 
previstos na oferta. ** Referente ao primeiro semestre de 2013. *** Quantidade de ações em circulação no mercado após a oferta

Na sala de aula
Dados dos grupos que vão à bolsa

Período de reserva
11 a 23 de outubro

Fixação do preço
24 de outubro

Estreia na bolsa
28 de outubro

Tamanho da oferta*
R$ 547 milhões

Controle
Acionistas originais e BR Educação

Destinação dos recursos
Aquisições

Receita líquida **
R$ 215 milhões

Lucro
R$ 30 milhões

Coordenação
Itaú BBA ( líder)  Merrill Lynch
e HSBC

Valor de mercado*
R$ 1,6 bilhão 

Free float estimado***
Entre 26% e 28,8%

Anima Educação

Período de reserva
8 a 17  de outubro

Fixação do preço
18 de outubro

Estreia na bolsa
22 de outubro

Tamanho da oferta*
R$ 893 milhões

Controle
José Janguiê  Diniz

Destinação dos recursos
Aquisições e crescimento orgânico

Receita líquida **
R$ 220,6 milhões

Lucro
R$ 68,8 milhões

Coordenação
BTG Pactual(líder) , Credit Suisse, 
Goldman Sachs e Santander 

Valor de mercado*
R$ 2,75  bilhões 

Free float estimado ***
Entre 25% e 32,39%

Ser Educacional

Educação Ofertas poderão movimentar perto de R$ 1,5 bilhão na bolsa

Anima e Ser vão disputar
o mesmo investidor
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Duas novas empresas do setor
de educação levam para a bolsa
suas ofertas públicas iniciais de
ações (IPO, na sigla em inglês)
praticamente ao mesmo tempo.
A Ser Educacional, um dos maio-
res grupos de ensino superior do
Nordeste, pode levantar R$ 893
milhões. A Anima Educação, com
atividades hoje no Sudeste, até
R$ 547 milhões.

Conforme alguns analistas ou-
vidos pelo Va l o r , apesar das
grandes diferenças entre os dois
negócios, elas competem pelo
mesmo investidor. Isso deverá
significar alguma pressão para as
ações das empresas listadas.

Os gestores que fixam um per-
centual da carteira para investir
em educação deverão ter de ven-
der pelo menos parte de suas
participações em E s t á c i o,
Anhanguera/Kroton ou Abril se
desejarem ser sócios das novatas.

Os bancos de investimento
não compartilham as operações.
O Itaú BBA lidera a oferta da Ani-
ma, ao lado de Merrill Lynch e
HSBC.  O BTG Pactual é o coorde-
nador líder da operação da Ser,
em conjunto com Credit Suisse,
Goldman Sachs e S a n t a n d e r.

As duas empresas têm muitas
diferenças entre si. Investir em
Anima, inclusive, da forma como
a operação tem sido apresentada,
significa escolher um tipo de ne-
gócio que não estava exatamente
disponível na bolsa brasileira.

Diferentemente das histórias
recentes e de sucesso no mercado
de crescimento acelerado via

consolidação e com inclusão das
pessoas à educação, a ênfase da
Anima é a qualidade de ensino —
bandeira que, depois da consoli-
dação feita pelas já listadas, tem
sido também levantada por elas.

A Anima nasceu há dez anos a
partir da associação de alguns
executivos ligados ao setor de
educação. Hoje são chamados de
acionistas iniciais 14 pessoas,
conforme o prospecto.

O grupo tem como destaque a
administração de marcas de ins-
tituições de ensino que possuem
tradição, mas que não necessaria-
mente estão sendo bem geridas e
que estão, em termos de cresci-
mento, estagnadas.

Na avaliação de analistas, a Ani-
ma “c o m p e t i r i a” com nomes como
F G V, Insper ou Mackenzie. A em-
presa possui uma rede de três cen-
tros universitários, UNA, UniBH e
Unimonte, em Minas e em São
Paulo; e duas faculdades em Mi-
nas. As marcas têm mais de 40
anos de história, segundo o pros-
pecto. Além disso, em março de
2013, a Anima pagou R$ 55,3 mi-
lhões para a RBS para ter 50% da
HSM, que classifica como uma das
“mais renomadas instituições de
ensino corporativo” do Brasil. A
absorção dessa aquisição, apurou
o Va l o r , atrasou a oferta e fez com
que ela iniciasse dias depois da Ser.
A ideia inicial era sair antes.

Enquanto as empresas de edu-
cação na bolsa brasileira querem,
basicamente, atender a base da pi-
râmide, a Anima foca o público en-
tre essa base e a elite brasileira, que
frequenta as escolas mais especia-
lizadas, como por exemplo o ITA.

Os recursos da oferta darão con-

tinuidade ao plano de aquisições.
A empresa também investe em
conteúdo temático para os cursos
e em novas tecnologias educacio-
nais, que mudam os sistemas de
ensino. A expectativa é que aqueles
que tiveram acesso à educação
agora partam em busca de outros
cursos mais específicos. Ao final do
primeiro semestre, eram 48,8 mil
alunos, um crescimento de 20% so-
bre o primeiro semestre de 2012.

O modelo societário da Anima
prevê que os colaboradores, co-
mo funcionários e professores, se
tornem sócios do negócio, como
uma “p a r t n e r s h i p”, modelo usa-
do por bancos de investimento.
Existe um plano de incentivo pa-
ra que os empregados comprem
ações na oferta em condições es-
peciais, que ainda precisa ser au-
torizado pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM).

Em abril de 2012, o grupo pas-
sou a ter como sócio um fundo es-
pecializado em educação, o BR
Educacional — que recentemente
associou-se à Bozano —, adminis-
trado pelo economista Paulo Gue-
des, ex-sócio do Pactual. Esse fun-
do tem hoje a maior fatia indivi-
dual na empresa, de 30,54%. Entre
os cotistas, estão BNDESpar e algu-
mas fundações, como Previ, Pe t r o s
e Fu n c e f . Três fundadores são ou-
tros acionistas relevantes — juntos
possuem 43,8% da empresa.

Dois acordos de acionistas
passam a valer assim que o IPO
for concretizado. Um deles reúne
todos os antigos acionistas, que
concentrarão 49,4% do capital
votante. O outro vincula esse gru-
po ao BR Educacional. Juntos,
formarão o bloco de controle,

com 72%. O fundo figura como
acionista vendedor na operação,
mas apenas no caso de um exces-
so de demanda — a fatia prevista
poderá girar R$ 80 milhões.

Além disso, no negócio fecha-
do com a RBS para a compra da
HSM está previsto que a RBS po-
derá até janeiro de 2028 optar
por converter sua participação
na HSM do Brasil por participa-
ção societária direta na Anima.

A decisão pelo investimento na
Ser Educacional significa comprar
uma história mais semelhante
àquelas que já estão na bolsa, de
crescimento acelerado, consolida-
ção e inclusão. Um diferencial que
a empresa descreve é a sua presen-
ça no Norte e Nordeste, regiões
que têm a menor taxa de penetra-
ção do ensino superior no Brasil,
com percentuais de 10,4% e 10,6%,
respectivamente; em comparação
com a média nacional de 14,6%, se-
gundo dados do IBGE/PNAD.

Daí viria o potencial de cresci-
mento mais acelerado, uma vez
que a Ser observa serem poucos
os consolidadores nessas re-
giões. A empresa informa que de
31 de dezembro de 2010 até o
primeiro semestre de 2013, a ba-
se de alunos de graduação cres-
ceu a uma taxa composta anual
(CAGR) de 41,5%. No fim do pri-
meiro semestre, eram 66.857 es-
tudantes nesses cursos, além de
8.476 na pós graduação e 873
em cursos técnicos.

A Ser é uma daquelas empresas
de dono que o mercado também já
recebeu. José Janguiê Diniz tem
87,68% da companhia. Paraibano,
ele é ex-engraxate e formou-se ad-
vogado. Conforme reportagem do

Va l o r de 12 de setembro, influente
no Nordeste, Janguiê Diniz já teve
seu nome cotado para ser candida-
to a deputado federal em 2014,
embora tenha negado ter essa pre-
tensão. Ele ganhou influência no
meio político com o Instituo de
pesquisas Mauricio de Nassau, que
passou a fazer sondagens eleito-
rais. Também é dono de um portal
de notícias, de um colégio e de
uma agência de publicidade.

O outro acionista relevante é
um fundo, da Cartesian Capital,
que, em 2008 injetou R$ 48 mi-
lhões na empresa e ficou com fa-
tia de 11,32% — avaliando o negó-
cio em R$ 425 milhões. A Ser pode
chegar à bolsa valendo R$ 2,75 bi-
lhões — ou quase sete vezes mais.

Metade da oferta da Ser é se-
cundária, com esses dois acionis-
tas reduzindo participação — se
todos os lotes forem vendidos, o
fundo poderá zerar fatia; já o
controlador pode descer até 67%.

A outra metade da oferta, pri-
mária, injetará R$ 314 milhões
no caixa da empresa. Os recursos

irão para aquisições (70%) e para
o crescimento orgânico, via uma
rede de ensino à distância e in-
vestimento em imóveis para ins-
talar novas unidades.

Antes de iniciar o IPO, a Ser
transferiu alguns ativos, como
duas aeronaves e os imóveis das
unidades de Recife, Salvador, João
Pessoa, Maceió e Campina Grande
para a JJ Participações Projetos,
controlada por Janguiê. Na se-
quência, fechou contratos de alu-
guel com a JJ, que lhe garante o di-
reito de uso desses imóveis pelo
prazo mínimo de dez anos, prorro-
gáveis por mais dez a critério da
companhia. O objetivo, segundo o
prospecto, foi dar mais eficiência à
empresa, que não precisará mais
administrar um acervo imobiliá-
rios próprio. Em 2014, a Ser deverá
gastar R$ 17 milhões com os alu-
gueis. Procuradas pelo Va l o r , as
empresas não deram entrevista em
função do período de silêncio que
envolve as ofertas. Uma vez lista-
das, ambas poderão usar suas pró-
prias ações para fechar negócios.

mos prever a concorrência dos fa-
bricantes chineses”.

Analistas receberam bem a no-
tícia das demissões. Profissionais
do Bank of America Merrill Lynch
descreveram a decisão como “um
grande passo na direção certa”. Os
mercados também reagiram favo-
ravelmente, com as ações da Alca-
tel-Lucent subindo 1,5% após o
anúncio, embora tenham termi-
nado o dia em queda de 4%. Isso
levou à valorização do papel nos
últimos seis meses, mais ou me-
nos o período em que Combes es-
tá na companhia, para 154%, ao
passo que o índice CAC 40 subiu
12,6% no período.

Além do plano em si, um moti-
vo de otimismo é o histórico de
Combes. Durante os quatro anos
em que foi o executivo-chefe da
Vo d a f o n e na Europa, ele condu-
ziu um bem-sucedido plano de
corte de custos de € 2 bilhões.
Também ampliou os negócios
empresariais e de dados da com-
panhia, e reorganizou sua estru-
tura de tarifas de transmissão de
dados, passando a baseá-la nos
níveis de consumo. Uma pessoa
que o conhece diz que a experiên-

cia fora da França abriu os olhos
de Combes para diferentes ma-
neiras de fazer as coisas.

Mais tarde, como diretor finan-
ceiro da France Télécom, Combes
foi, em grande parte, responsável
pela mudança da situação finan-
ceira da companhia. Outro conhe-
cido o descreve como “um grande
jogador em equipe”, acrescentan-
do que “ele aprende muito rápido
e isso assusta as pessoas”.

Observadores afirmam que,
apesar das críticas de Montebourg
às demissões, pelo menos há um
reconhecimento gradual de que a
situação da Alcatel-Lucent pede
uma medida extrema. Fleur Pelle-
rin transmitiu um tom mais conci-
liador que Montebourg: “Com o
plano de mudança, o novo execu-
tivo-chefe mostra uma verdadeira
visão estratégica sobre onde é pre-
ciso estar o foco”.

Pessoas próximas de Combe di-
zem que ele está bem preparado pa-
ra enfrentar qualquer tempestade
política. “Ele sabe que não é bom
surpreender os políticos e acuá-los”,
disse uma pessoa a par da sit u a ç ã o.
“Ela já deu suas voltas. Você
pode estar certo disso.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 out. 2013, Empresas, p. B6.




