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Phillipe Capron, diretor financeiro da Vivendi: “Empresas são como árvores, é preciso cortá-las para que cresçam melhor”

Daniele Madureira
De São Paulo

Nos últimos tempos, o grupo
francês Vivendi passou por uma
crise de identidade que provo-
cou a queda de Jean-Bernard Lé-
vy do cargo de presidente no ano
passado e deixou dúvidas entre
os investidores. Não se sabia se o
conglomerado, que reúne com-
panhias de mídia e telecomuni-
cações — incluindo a operadora
brasileira GVT — se manteria nos
dois setores, nem de qual deles se
retiraria, se fosse essa a decisão.

Agora, o grupo decidiu sair do
divã e a decisão indica a escolha
por uma companhia menor,
com foco em mídia e entreteni-
mento. “As empresas são como
as árvores: é preciso cortá-las pa-
ra que cresçam mais e melhor”,
afirmou ao Va l o r o principal
executivo de finanças da Viven-
di, Philippe Capron, em entre-
vista concedida em São Paulo.

Na semana passada, o grupo
concluiu a venda de uma partici-
pação de 85% na Activision Bliz-
zard, a maior produtora de ga-
mes do mundo, por € 6,2 bilhões,
para um grupo de investidores da
própria Activision. Mesmo após o
acordo, o grupo ficou com 12% da
empresa americana de games.
“Mas podemos nos desfazer dessa
participação no futuro”, disse Ca-
pron. A Vivendi também negocia
a venda da africana Maroc Tele-
com para a Etisalat, de Dubai, sob
uma operação que pode ser con-
cluída até o fim do ano. Esses ne-
gócios, afirmou Capron, vão per-
mitir à Vivendi reduzir sua dívida
líquida para cerca de € 6 bilhões
em dezembro, contra os € 14 bi-
lhões do fim de 2012.

A companhia também preten-
de desmembrar a operadora de
telefonia móvel SFR , a segunda
maior da França, atrás da Oran -
ge. As receitas da SFR têm se de-
teriorado devido ao aumento da
competição local.

Com o trabalho feito, a Vivendi
poderá se concentrar na Universal
Music — que incorporou a EMI no
ano passado e ostenta o título de
maior gravadora do mundo —, no
Canal Plus, de TV paga, e em servi-
ços digitais mais recentes, como a
Digitick e a  See Tickets (venda de
ingressos pela internet), We n g o
(conteúdo pelo celular), e Watche -
ver (vídeo pela internet).

Sob esse novo desenho, a dúvi-
da é o que acontecerá à GVT, que
se tornaria a única operadora de
telecomunicações em um grupo
voltado ao entretenimento.
Atualmente, disse Capron, faz to-
do o sentido para a Vivendi man-
ter a GVT, por conta de sua posi-
ção geográfica, que permite ao
grupo ter presença estratégica
em mercados com alto potencial
de crescimento, como o Brasil e
outros países da América Latina.

viço. A Net está presente em cerca
de 150 cidades e soma 6 milhões
de assinantes do Virtua.

A venda da GVT, porém, não está
descartada. Até março deste ano, a
Vivendi procurava vender a opera-
dora por € 7 bilhões. Como não re-
cebeu propostas à altura, suspen-
deu o processo. Em entrevista ao
Va l o r , em agosto, o presidente da
GVT, Amos Genish, afirmou que a
empresa preparava-se para voltar
à bolsa de valores. A GVT tinha ca-
pital aberto até 2009, quando foi
comprada pela Vivendi.

A decisão sobre uma eventual
venda da GVT ficará nas mãos do
novo presidente da Vivendi, que
ainda não foi escolhido. “Caberá a
ele ou ela decidir sobre a venda da
GVT ”, disse Capron. Por enquanto,
a Vivendi é comandada por Jean-
René Fourtou, presidente do con-
selho do grupo. Existe a expectati-
va de que Vincent Bollore, maior
acionista da Vivendi, assuma o car-
go, após a separação da SFR.

“O Brasil hoje representa 10%
da nossa receita mas, na nova
configuração, vai significar cerca
de 25%”, afirmou Capron. O país
é o terceiro maior mercado da Vi-
vendi, depois dos Estados Unidos
e da França. O faturamento anual
do grupo é de € 29 bilhões.

Uma maneira de valorizar os ati-
vos no país é investir em inovações
que proporcionem sinergias com
a GVT e a Universal Music. O grupo
acaba de investir R$ 40 milhões no
fundo AvanTI, administrado pela
brasileira Confrapar e pela france-
sa Tr u f f l e , voltado a empresas de
tecnologia. “É uma forma de apro-
fundarmos o nosso conhecimento
do mercado brasileiro”, disse Ca-
pron, casado com uma franco-bra-
sileira que ensina português aos
dois filhos do casal.

O AvanTI vai reunir R$ 200 mi-
lhões para participar do capital de
oito a dez empresas brasileiras. “Já
temos 16 candidatas com poten-
cial”, afirmou Carlos Eduardo Guil-
laume, presidente da Confrapar.

Est rat é g i a Brasil, que representava 10% da receita
global, passará a responder por 25% no novo desenho

Para Vivendi, chegou
a hora de superar
crise de identidade

GVT faz parte dos
ativos considerados
estratégicos, mas
venda da operadora
não está descartada

A ideia é usar a infraestrutura de
banda larga e TV por assinatura da
GVT, que também atua em telefo-
nia fixa, para distribuir o conteúdo
das demais empresas da Vivendi.
“A GVT tem potencial para tornar-
se o maior fornecedor de banda
larga em alta velocidade do país;
talvez o único, além da Net [per-
tencente à mexicana América Mó-
vil]”, afirmou o executivo. “Se você
tem banda larga, pode oferecer
novas plataformas de serviço, co-
mo venda de música.”

A GVT presta serviços de banda
larga em 148 cidades, com veloci-
dade média de 13 megabits por se-
gundo (Mbps), bem superior à mé-
dia brasileira, de 2,4 Mbps, segun-
do o Instituto Akamai, de mensu-
ração do tráfego on-line. São cerca
de 2 milhões de assinantes do ser-

Aumento de demanda pode
ter afetado serviços da GVT
De São Paulo

No mercado empresarial, a GVT
tem registrado problemas no ser-
viço de linha fixa, especialmente
na cidade de São Paulo, apurou o
Va l o r . “Eles tiveram uma deman-
da acima do previsto e a rede fi-
cou sobrecarregada”, afirmou um
parceiro da operadora. A respeito
das falhas nas ligações, o presi-
dente da GVT, Amos Genish, afir-
mou ao Valor , em agosto, que a
empresa enfrentava problemas
com fornecedores de última mi-
lha (trecho da rede que chega ao
domicílio do cliente). Segundo a
companhia, no entanto, apenas

6% dos seus clientes empresariais
são atendidos por terceiros.

Apesar das queixas, a GVT é con-
siderada uma das operadoras me-
nos problemáticas do setor. Se-
gundo pesquisa da associação de
consumidores Proteste em junho,
a GVT foi a melhor avaliada pelos
internautas do Sudeste como pro-
vedora de internet, com nota 7,04.
De acordo com o Sistema Nacional
de Informações de Defesa do Con-
sumidor (Sindec), que reúne os
Procons em nível nacional, o seg-
mento de telefonia móvel, no qual
a GVT não atua, é que responde pe-
lo maior número de queixas.

Especialistas, no entanto, di-

zem acreditar que a GVT se torna-
ria muito mais competitiva se ti-
vesse telefonia móvel — algo que,
segundo Genish, não está nos ho-
rizontes da GVT, por ser pouco
rentável e exigir muito investi-
mento. No momento em que a
venda da TIM passou a ser discuti-
da, analistas indicaram como “na -
tural” uma eventual fusão de GVT
e TIM. “Isso pode estar sendo dis-
cutido em Roma ou em São Paulo,
mas não em Paris”, brincou Philli-
pe Capron, principal executivo de
finanças da Vivendi, dona da GVT.
“Nós acompanhamos as conver-
sas [sobre a venda], mas não há
nada em negociação.” (DM)

Portos brasileiros atraem
interesse da holandesa Certus
A u to m a ç ã o
Fernanda Pires
Para o Valor, de Roterdã (Holanda)

A Certus Port Automation,
companhia holandesa de auto-
mação portuária, projeta um
crescimento de dois dígitos nes-
te ano e considera que um dos
principais impulsos aos negó-
cios virá do Brasil, onde instalou
sua mais recente subsidiária.

Em entrevista exclusiva ao Va -
lor, o presidente da Certus, Lean-
der de Nooijer, disse que o Brasil
está no momento certo para
avançar em processos de auto-
mação. Sem ter como expandir-
se fisicamente, os terminais por-
tuários existentes precisam ins-
talar sistemas em busca de saltos
de produtividade na movimen-
tação de cargas com a mesma es-
trutura física. “A automação vai
trazer ganhos de eficiência não
apenas ao terminal, mas também
à infraestrutura terrestre dos
portos, evitando a formação de
filas”, disse o executivo.

Entre os serviços da Certus,
que tem sede em Roterdã, estão a
automação completa de “gates”
(portões de acesso de pessoas e
veículos aos terminais), um dos
maiores gargalos dos portos bra-
sileiros; a automação de equipa-

mentos que realizam a movi-
mentação de contêineres nos pá-
tios dos terminais; e o transporte
interno desses contêineres até o
costado. Uma das maiores novi-
dades é a automação dos equipa-
mentos de cais, os chamados
portêineres, que fazem o embar-
que e o desembarque da carga no
navio. Um dos mais recentes ter-
minais automatizados pela Cer-
tus é o TTI Algeciras, na Espanha,
que se tornou um exemplo em
termos de adoção tecnológica.

A companhia foi criada em ju-
nho, após a fusão de duas gigan-
tes do setor: a HTS e a Dalosy In-
dustrial Systems (DIS), especiali-
zadas em OCR (Optical Character
Recognition, reconhecimento de
dados, na sigla em inglês), tecno-
logia de processamento de ima-
gens, sistemas de integração e
softwares de automação de equi-
pamentos. Juntas, as empresas já
desenvolveram e implantaram
mais de 750 sistemas em mais de
50 terminais ao redor do mundo.

Com essa experiência acumu-
lada, um dos principais objeti-
vos da empresa no país é mos-
trar ao mercado que é possível
fazer um trabalho de automati-
zação, disse o vice-presidente da
Certus Brasil, Maxwell Rodri-
gues. A maioria dos terminais
que contam com sistemas de

OCR em seus “gates” o fizeram
para cumprir uma exigência le-
gal da Receita Federal, de 2011, e
não sob um plano de longo pra-
zo, cujo objetivo seja o ganho
contínuo de produtividade, dis-
se o executivo. “O objetivo é de-
senvolver soluções sob medida
para tornar o terminal mais pro-
dutivo e, consequentemente,
mais competitivo.”

A HTS, uma das companhias
que deu origem à Certus, iniciou
as operações no Brasil em 2011
na área de tecnologia para reco-
nhecimento de dados. A HTS en-
cerrou seu primeiro ano no país
com faturamento de R$ 6 mi-
lhões. No ano passado, a receita
local foi de R$ 26 milhões. A esti-
mativa da Certus é fechar este
ano com R$ 35 milhões.

O portfólio atual da Certus
Brasil é de 11 clientes, incluindo
alguns dos principais terminais
do país, como o Ecoporto e a Li-
bra, ambos em Santos, e a Super
Terminais, em Manaus. Pelos cál-
culos da empresa, sua participa-
ção de mercado é de aproxima-
damente 10% dos negócios movi-
mentados por esse tipo de tecno-
logia no país. A meta é chegar a
2016 com uma fatia de 55%, se-
gundo Rodrigues.

A repórter viajou a convite da Certus

Funcionário assusta mais
que hacker, revela pesquisa
S e g u ra n ç a
Gustavo Brigatto
De São Paulo

As empresas brasileiras te-
mem mais que funcionários mal-
intencionados exponham dados
sigilosos sobre suas operações do
que o risco de um hacker invadir
seus sistemas para roubar infor-
mações. O país foi o único de
uma lista de sete em que o medo
de um vazamento interno supe-
rou o temor das ameaças exter-
nas, de acordo com uma pesqui-
sa feita pelo Instituto Ponemon,
por encomenda da companhia
francesa Thales e-security, braço
de segurança digital da Thales,
fornecedora de sistemas de defe-
sa e segurança. O estudo ouviu
mais de quatro mil profissionais
de tecnologia da informação (TI)
e segurança digital. No Brasil, fo-
ram 531 entrevistados.

De acordo com o levantamen-
to, apenas 9% dos entrevistados
no Brasil disseram que os ha-
ckers são uma grande ameaça,
contra uma média de 14% no
mundo. Os funcionários mal-in-
tencionados representam uma
ameaça para 14% dos brasileiros
e 11% na média global. Com rela-
ção aos prestadores de serviço,
um quinto dos brasileiros teme o

vazamento de informações dessa
forma, enquanto no mundo o
percentual é de 9%.

Segundo Paulo Veloso, diretor
da Thales e-security no Brasil, a
desconfiança em relação aos
funcionários tem justificativa: o
índice de fraudes internas no
país é 20 vezes maior que o dos
Estados Unidos, por exemplo,
enquanto os ataques por ha-
ckers ainda representam uma
ameaça incipiente no país.

O estudo, cujos resultados fo-
ram antecipados ao Va l o r , mos-
tra que tem crescido nas compa-
nhias brasileiras a preocupação
em adotar técnicas para codificar
os dados internos e evitar que
eles sejam acessados por qual-
quer pessoa. A criptografia ga-
nhou destaque nos últimos me-
ses por conta das denúncias de
espionagem a governos e empre-
sas por parte de agências de inte-
ligência dos Estados Unidos.

Para a maioria dos entrevista-
dos brasileiros (41%), o principal
motivador para o uso de cripto-
grafia é proteger a marca ou a re-
putação da empresa. A avaliação
de Veloso é que as companhias
não querem que a forma como
são avaliadas pela sociedade seja
afetada negativamente caso da-
dos confidenciais sejam acessa-
dos de maneira indevida.

Segundo o levantamento, os
investimentos em criptografia
têm sido feitos de forma descen-
tralizada, sem que um departa-
mento específico comande as
iniciativas. Esse é o cenário em
quase metade das empresas
(46%). Em apenas uma em cada
quatro (24%) a área de TI é res-
ponsável por gerenciar os siste-
mas de criptografia. Para Veloso,
isso gera riscos à segurança dos
dados. “A chave de criptografia
[padrão pelo qual as informa-
ções são codificadas] é um segre-
do que deve ser muito bem guar-
dado. Caso contrário, qualquer
um terá acesso às informações.”

Essa descentralização pode ser
a responsável pelo fato de a crip-
tografia não ter um uso massivo
em nenhuma área das empresas
brasileiras. Quando perguntados
sobre as aplicações da tecnologia
em diferentes sistemas, os profis-
sionais de TI disseram que não há
um uso amplo desse recurso. As
redes internas são o ambiente
em que há um uso mais extensi-
vo (uma em quatro empresas).
Em seguida ficaram as bases de
dados e redes externas (24% cada
uma). O uso aumenta quando se
fala na proteção de dados em dis-
positivos móveis. Quase metade
dos entrevistados (45%) disse ter
alguma iniciativa desse tipo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 out. 2013, Empresas, p. B9.




