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Fusão dos estúdios Universal com NBC deve ajudar Fourtou a sanear o grupo francês 
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PARIS — Durante a reunião em julho de 2002 na qual foi escolhido presidente do 
conselho da Vivendi Universal SA, Jean-René Fourtou percebeu de repente que tinha 
um problema. O grupo francês atravessava uma crise de caixa e ninguém na sala tinha 
o controle da situação. 
 
Guillaume Hannezo, diretor-financeiro da Vivendi, fazia uma apresentação. Cinco 
minutos depois de seu início, Fourtou lembra de tê-lo interrompido, dizendo ao 
conselho: "Espero que vocês estejam entendendo isso, porque eu não estou." Depois 
de deixar Hannezo destrinchar detalhes financeiros por outros 15 minutos, Fourtou 
pediu a ele que deixasse a sala. "Entendi uma coisa: esta empresa precisa de 
dinheiro", ele recorda ter dito aos conselheiros. "Alguém aqui tem idéia de quanto?" 
A resposta foi não. 
 
Para o executivo de 64 anos — que apenas algumas semanas antes contemplava a 
aposentadoria —, aquela reunião era o princípio de uma viagem numa montanha-russa 
que o levou da beira da concordata a um jogo de pôquer com os maiores titãs de mídia 
dos Estados Unidos. Esse jogo — o leilão dos ativos de televisão e cinema da Vivendi 
nos Estados Un idos — entra agora em sua fase final. 
 
A Vivendi disse ontem, terça-feira, que assinou uma carta de intenções com a General 
Electric Co. para a fusão de seus ativos com a rede de televisão da GE, a NBC, criando 
um novo gigante de mídia nos EUA ao combinar o estúdio de cinema Universal Pictures 
com a rede. A Vivendi também receberia mais de US$ 3 bilhões antecipados. A GE 
assumiria o controle da empresa resultante da fusão, com 80%, mas a Vivendi 
manteria uma fatia de 20% que poderia vender gradualmente em intervalos regulares 
entre 2006 e 2008. 
 
Nas negociações com a GE durante o fim de semana, Fourtou obteve um aumento na 
parte em dinheiro do acordo. A nova NBC Universal também assumirá a dívida de US$ 
1,6 bilhão dos ativos de cinema e TV da Vivendi. 
 
Um negócio firme está longe de ser certo. A GE é conhecida por tentar extrair termos 
melhores durante negociações finais e por isso a tentativa de acordo pode ser 
dissolvida, o que seria um grande golpe nos esforços de Fourtou de promover uma 
virada na Vivendi. O magnata de mídia e internet Barry Diller, cuja empresa é dona de 
uma fatia dos ativos da Vivendi, também pode surgir como um estraga festas. Se o 
acordo com a GE fracassar, as ações da Vivendi provavelmente despencarão. A Vivendi 
também permanece tendo a maior gravadora do mundo, a Universal Music Group, num 
período em que a pirataria continua ferindo as vendas de música. 
 
Por ora, Fourtou deu a uma empresa agonizante um plano de sobrevivência. Ele 
herdou um gigantesco conglomerado próximo da concordata — resultado de uma 
tentativa inusitada de transformar uma sisuda empresa francesa de tratamento de 
água em uma gigante transatlântica de mídia. Esse experimento terminou num quase 
desastre no ano passado, quando o caixa da Vivendi esvaziou. 



Ao vender uma série de ativos, ele reduziu a dívida da Vivendi acumulada por seu 
predecessor, Jean-Marie Messier, de 19 bilhões de euros (US$ 20,8 bilhões) para 13 
bilhões de euros (US$ 14,3 bilhões). Fourtou conseguiu garantir um fluxo estável de 
caixa ao conquistar o controle da altamente lucrativa telefônica francesa Cegetel. A 
Vivendi, promete Fourtou, vai dar lucro este ano, excluindo itens não recorrentes e 
baixas do fundo de comércio, pela primeira vez desde sua fusão com a Seagram Co. 
três anos atrás. 
 
"Ele herdou uma situação quando assumiu o comando que era muito pior que muitos 
imaginavam", diz Edgar Bronfman Jr., herdeiro da Seagram cuja família ainda detém 
cerca de 4% da Vivendi e que apresentou uma oferta rival para comprar os ativos da 
Vivendi. "Ele mostrou bastante talento e tenacidade liderando a empresa para fora de 
uma situação bastante difícil." 
 
Ao estabilizar a Vivendi, Fourtou ajudou a reconquistar respeito para a velha guarda 
empresarial da Europa. Até há pouco tempo vista como ultrapassada, sua geração está 
de volta ao poder em algumas grandes corporações européias como Bertelsmann AG e 
ABB Ltd., limpando os escombros da desordem deixada por ousados executivos da era 
da bolha das bolsas. Antes de ir para a Vivendi, Fourtou passou 15 anos no comando 
da farmacêutica francesa Rhône-Poulenc, que ele conduziu com sucesso à fusão com a 
alemã Hoechst, em 1999, que criou a Aventis SA. 
 
As ações da Vivendi não recuperaram muito da queda de 80% registrada nos últimos 
seis meses do mandato de Messier. Os ADRs da empresa foram ajudados pela notícia 
do acordo e fecharam ontem em Nova York a US$ 18,18, uma alta de 19% em relação 
à cotação de US$ 15,66 da época em que Fourtou assumiu o comando do grupo. Os 
investidores continuam punindo a Vivendi por sua dívida. Alguns também estão 
decepcionados com o fato de que Fourtou não escolheu a oferta potencialmente menos 
arriscada do consórcio liderado por Bronfman, que teria dado à Vivendi US$ 8 bilhões 
em dinheiro à vista, praticamente encerrando seu malsucedido envolvimento na 
indústria do entretenimento dos EUA. 
 
Mas Fourtou não pede desculpas. Sua meta, disse ele ao Wall Street Journal, é 
restabelecer valor aos acionistas no médio prazo. "Não me importo nem um pouco com 
as ações hoje", diz. "Digo aos investidores: 'Falo com vocês no fim de 2004.'" 
Quando chegou à Vivendi, diz Fortou, ele não tinha idéia de como a situação do grupo 
era complicada. A apresentação de Hennezo em 3 de julho foi seu primeiro confronto 
com uma crise de caixa. No dia seguinte, a Moody's Investors Service telefonou para 
dizer que estava prestes a rebaixar ainda mais a nota da dívida, já no nível de alto 
risco, da Vivendi, dificultando ainda mais o acesso da empresa aos mercados de 
crédito. Fourtou perguntou o que podia ser feito para evitar o rebaixamento. "Encontre 
1 bilhão de euros", diz ter sido a resposta da Moody's. A agência de classificação se 
recusou a comentar o episódio. 
 
Fourtou começou a se mexer para obter o dinheiro emprestado. Quando estava à beira 
de um acordo, a autoridade das bolsas francesas, La Commission des Opérations de 
Bourse, abriu uma investigação sobre as práticas de divulgação financeira da Vivendi 
sob Messier. Investigadores invadiram a sede da Vivendi. Isso assustou os banqueiros, 
ameaçando o empréstimo. Fourtou passou as próximas 12 horas correndo atrás deles 
e finalmente obteve seu bilhão de euros na madrugada de 9 de julho. 
 



Tentando levantar caixa de forma rápida, Fourtou encomendou uma revisão dos ativos 
da Vivendi. Nos 12 meses seguintes, ele limpou a casa, vendendo 9,5 bilhões de euros 
(US$ 10,4 bilhões) em ativos. 
 
No início deste ano, Fourtou voltou sua atenção ao lado americano da empresa, o que 
levou ao acordo de ontem.  
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