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Apimec: 
 
Bom dia a todos. Mais uma vez, é uma grande satisfação para a Apimec SP receber a 
Valid, Empresa que faz parte do Novo Mercado e está aqui representada por seu 
Diretor Presidente de Relações com Investidores, Carlos Affonso Seigneur 
d’Albuquerque, também pela Superintendente Financeira e de Relações com 
Investidores, Rita Cristiane Ribeiro Carvalho, e Diretor Global de Meios de Pagamento 
e Telecom, Jorge Alberto Hernandez Olveira.  
 
Como de hábito, solicito a todos, por favor, que desliguem seus aparelhos celulares, e, 
aos que não puderem, favor colocar na função vibratória, porque assim evitarão 
interrupções nesta reunião.  
 
Mais uma vez, agradeço a presença de todos, e passo a palavra para o Affonso para 
dar início à reunião de hoje. Muito obrigado.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Bom dia. Obrigado, Milton. Obrigado pela presença de todos. Quero aproveitar esse 
momento rapidamente, serei bem rápido, porque quero aproveitar ao máximo – sem 
pressão, Alberto – para o Alberto falar.  
 
É importante mostrar o que a Valid tem feito nesses últimos dois anos. É importante 
mostrarmos que temos tentado fazer com que todos percebam que, na verdade, 
temos sempre “duas empresas”.  
 
Uma empresa que é essa que vocês conhecem, que é o que fazemos todo santo dia, 
em que estamos cada vez mais em busca de eficiência, de produtividade. É um 
mercado que muitos falam que é difícil, que tende a acabar, “você vai parar de fazer 
plástico”, “vai parar de fazer SIM Card”, “a carteira de habilitação virará eletrônica, na 
nuvem”. Talvez, um dia isso possa vir a acontecer parcialmente, não totalmente. Não 
temos muita dúvida disso.  
 
Mas acontecerá isso no curto prazo? De jeito nenhum. No longo prazo, isso fará com 
que isso tudo desapareça? Eu dou sempre meu exemplo do bendito talão de cheque. 
A Empresa abriu capital há dez anos, e há dez anos todo mundo fala que o cheque irá 
acabar. Na verdade, todo mundo fala que o cheque acabará há 25 anos, e ainda 
fazemos 1 bilhão de cheques por ano.  
 
Podemos ficar parados nisso? Não. Temos de fazer com que esse 1 bilhão de 
cheques, que já foram 2,5 bilhões, continuem sendo muito eficientes, trazendo 
resultados para a Empresa, mas temos que olhar para frente, como olhamos lá atrás, 
quando começamos a falar de smart cards no Brasil. Há uns dez anos, quando 
fizemos a abertura de capital, todo mundo falava “agora vai virar tudo smart card”, e 
ainda fazemos cartões magnéticos.  
 
Isso é o que temos de ter sempre na cabeça. Temos de manter a eficiência daquilo 
que fazemos hoje sempre muito bem. Não podemos deixar, não podemos largar mão 
nunca da busca pela eficiência e produtividade, e foi isso que fizemos nesse último 
ano e meio.  
 
Estamos fazendo uma reestruturação no Brasil e nos Estados Unidos, concentrando 
fábricas. Aqui no Brasil estamos fechando duas plantas, focando mais em São 
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Bernardo do Campo e em Barueri; nos Estados Unidos estamos fechando duas 
plantas, focando mais em uma que chamamos de Marmon, que é o nome da fábrica 
porque é o nome da rua. Por quê? Porque temos de buscar eficiência.  
 
Nosso mercado é de escala, é um mercado em que preço é a toda hora apertado, e, 
por outro lado, temos de cada vez mais procurar eficiência.  
 
A compra da Fundamenture foi muito nesse sentido. Precisávamos trazer mais poder 
de barganha para a mesa, e o que vimos nesse primeiro ano de ex-Fundamenture foi 
que conseguimos muito bem isso. Nós conseguimos desde diminuir custo de licença 
de Oracle, e até o próprio chip.  
 
E mais, nossa presença geográfica, que antes era especificamente nas Américas, e 
dando o exemplo de telecom, basicamente em quatro operadoras, hoje temos mais de 
17 operadoras em nosso portfólio.  
 
Isso traz não só mais volume, mais capacidade de a Empresa oferecer todo o seu 
portfólio de produtos, como abre as portas para o que está vinda. Quando se fala de 
internet of things, quando se fala de mobile payment etc., hoje já temos, dentro de 
casa, um portfólio de clientes muito mais abrangente, que facilita nossa vida.  
 
Então, nesse último ano, “aproveitamos” toda a crise. A crise não é boa, sem dúvida, 
mas temos de tirar dela alguma coisa boa. Nós fizemos, neste momento. 
Aproveitamos essa redução de velocidade em que a Empresa vinha, e todo o mercado 
vinha, para olhar para dentro. Fizemos um enorme dever de casa.  
 
Nós estamos fazendo uma reestruturação na Empresa nos Estados Unidos e no Brasil 
nunca feita antes. Muito provavelmente acabaremos essa reestruturação ao final do 
1T17.  
 
Primeiro, fizemos nosso dever de casa. Aqui é onde conseguimos fazer, com nosso 
conhecimento, nossa expertise etc. Agora, precisamos ir além. Vamos aproveitar que 
estamos reestruturando, estamos em menos lugares, mais concentrados, e vamos 
chamar algum expert nisso para nos ajudar, porque temos certeza que pode ir além.  
 
Foi contratado, está fazendo o diagnóstico, e assim que tivermos esse diagnóstico e o 
plano de ação definido, voltaremos a vocês para falar o que estamos fazendo.  
 
É importante mostrar isso. Nós somos uma empresa global, não uma multinacional. 
Não estamos simplesmente em cada região; estamos buscando, com essa 
globalização da Empresa, as sinergias necessárias. Juntamos toda a parte de Ásia e 
Europa sobre o comando de um country manager, para ele poder trazer dali, junto com 
o Brasil e com os Estados Unidos, mais sinergias. Estamos vendo isso, e muito.  
 
Mas é um caminhar mais lento. Não adianta, não se faz isso de uma hora para outra. 
Nós fizemos a aquisição da Fundamenture no ano passado, setembro ou outubro, e 
conseguimos fazer uma integração em tempo recorde. Conseguimos capturar 
sinergias em tempo recorde. Boa notícia.  
 
Aquilo que esperávamos demorar 18 meses, para conseguir homologar nosso primeiro 
sistema operacional para o mercado de pagamentos nos Estados Unidos, já 
começamos a fazer entregas com o nosso sistema operacional. O que significa isso? 
Redução de custo. Mais flexibilidade para atendermos o cliente.  
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Começamos a fazer nossa homologação também aqui no Brasil, com um grande 
banco. Então, em mais algum tempo, mais alguns meses, estaremos preparados para 
oferecer a esse grande banco – que não estou autorizado a falar o nome – usar o 
nosso próprio sistema operacional.  
 
Com isso, conseguimos ter mais flexibilidade também na compra do chip, porque hoje 
a compra do chip está um pouco amarrada ao sistema operacional que você usa. Um 
sistema operacional próprio, que nunca tivemos na área de EMV, sempre tivemos na 
área de telecom, nos dá uma flexibilidade enorme. Estamos sendo muito mais 
competitivos.  
 
Então, o que esperamos para 2017, e estamos ainda em nosso processo de budget, 
não é um ano muito mais fácil do que foi este ano. Pelo que temos visto no dia a dia 
aqui no Brasil, está bem difícil.  
 
Mas qual é nossa obrigação? Sentar e esperar? Não. Sabemos o que temos de fazer 
aqui. Sabemos o que temos de reestruturar aqui, e estamos fazendo isso em todas as 
áreas, inclusive no ID.  
 
Estava conversando agora há pouco com algumas pessoas, e neste ano, em 9M, 1 
milhão de carteiras de habilitação há menos que o esperado. O que significa 1 milhão 
de carteiras a menos? Significa que o cidadão acordou e falou “hoje não estou muito 
disposto a tirar minha carteira com a Valid, porque ela não está me atendendo bem”? 
Não, ele tem que renovar a carteira. Mas há 12 milhões de desempregados.  
 
O cidadão médio olha para frente e fala “vou esperar mais um pouco”, e isso nós 
nunca vimos. O que eu posso fazer? Sentar e chorar? Não, vamos negociar com o 
DETRAN.  
 
Vocês podem ir aqui ao Poupatempo e verão várias posições. Não sei quantos 
atendentes em cada Poupatempo. Hoje, estão fazendo palavras cruzadas, porque há 
mais oferta que demanda. Então, temos que adequar isso. Não é fácil, mas estamos 
começando agora.  
 
Nossa garantia para o DETRAN é: diminuímos agora, para poder adequar nossa 
estrutura com o volume, e quando voltar, voltamos, sem problema. Mas esse é um 
trabalho mais demorado.  
 
Mas o recado que quero deixar a vocês é que estamos olhando cada linha de despesa 
e custo nossa. Cada linha. E isso é um benefício que a crise traz, porque naquela 
correria de crescimento em que vínhamos, não há muito tempo para parar. Então, 
conseguimos. Paramos, estamos fazendo uma reestruturação profunda em nosso 
business, e estamos muito confiantes.  
 
2017 no Brasil, não caindo volume, que esperamos que não caia, é um ano diferente, 
mas um ano não menos difícil do que estamos vendo. É um ano difícil. O que estamos 
fazendo, de nossa parte, é deixando nossa estrutura pronta para essa dificuldade. Se 
o volume vier a mais, espetacular; se vier o mesmo, estamos muito bem preparados. E 
é isso que estamos fazendo.  
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Nossa parte geográfica, achamos que estamos muito bem posicionados agora, 
estamos em todos os mercados relevantes. Acreditamos que começaremos a colher 
frutos a partir de agora.  
 
Estarei aqui para perguntas. Passarei para a Rita falar um pouco sobre os números 
até agora e, em seguida, passaremos para o Alberto.  
 
Rita Cristiane Ribeiro Carvalho: 
 
Obrigada, Affonso. Bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Falando um pouco 
sobre os resultados da Valid, e passaremos rapidamente também pelos resultados, 
porque o objetivo principal é realmente aproveitar a presença do Alberto em nossa 
reunião de hoje.  
 
Comentando um pouco sobre os resultados de cada divisão, falando de meios de 
pagamento, aqui temos o resultado consolidado tanto de meios de pagamento Latam 
quanto de meios de pagamento Estados Unidos. Estamos vendo este ano tanto 
receita quanto EBITDA e volume também caírem. No Brasil, estamos vendo nosso 
volume acumulado do ano cair em torno de 7%, 8%.  
 
É uma queda menor do que vimos no 1T, então ainda temos visto um cenário de 
queda, mas ela vem diminuindo ao longo dos trimestres. No 1T16, o volume de meios 
de pagamento Latam apresentou queda de 16%, e já vimos uma queda de 12% 
quando olhamos o 3T16.  
 
E com relação a meios de pagamento Latam também, a queda de volume associada a 
um aumento no nosso custo, principalmente por conta de exposição a câmbio, porque 
nessa divisão no Brasil nós temos uma exposição a câmbio pela importação dos 
principais componentes de matéria-prima para fazermos a produção do cartão 
bancário, e como vamos construindo um custo médio em nosso estoque à medida que 
o câmbio vai variando, durante o 1T16, principalmente, nosso custo médio de estoque 
ainda estava bastante alto, por conta da depreciação do Real que vimos no ano 
passado.  
 
Isso está fazendo com que a margem de meios de pagamento Latam no acumulado 
do ano esteja em 4%, e por isso vimos apresentando uma margem consolidada no 
ano de 2016, em 9M, de 6,8%.  
 
Nos Estados Unidos, neste ano também estamos vendo uma queda de volume, 
principalmente no volume de cartões com chip, e principalmente porque no ano 
passado, como o mercado americano tinham um liability shift onde as bandeiras 
diziam que, a partir de outubro de 2015, elas não seriam mais responsáveis pelo 
liability com relação à fraude, o mercado, no início do ano, não tinha sensibilidade de 
como seria a velocidade de migração da tecnologia para o chip, e o mercado 
americano é muito grande em termos de volume; o mercado demanda em torno de 
800 milhões a 900 milhões de cartões por ano.  
 
Os grandes bancos resolveram antecipar as compras, elevaram os níveis de estoque; 
chegamos a ter, no mercado americano, oito, nove meses de estoque. Por isso, o 
volume de chips que nós e o mercado fizemos ano passado foi bem maior que o 
volume que estamos fazendo este ano.  
 



Transcrição da Teleconferência 
Apimec 2016 

Valid (VLID3 BZ) 
07 de dezembro de 2016  

 

5 
 

Em contrapartida, vimos fazendo também um trabalho nos Estados Unidos, 
principalmente em busca de mais eficiência. Tivemos alguns problemas operacionais 
ao final do 4T15, e trabalhamos este ano para resolver os problemas de operação.  
 
Desde que compramos a empresa nos Estados Unidos, vimos trabalhando também 
para mudar o portfólio da empresa. Compramos uma empresa ao final de 2012 que 
fazia magnético e gift card, e hoje temos uma empresa que faz cartão magnético, faz 
cartão com chip, temos a parte da data também, que é muito importante para nós, e 
ainda fazemos o gift card, mas focamos naquele produto de maior valor agregado.  
 
Com tudo isso, conseguimos entregar no 3T16 uma margem de quase 10%, ainda que 
com um volume bem abaixo do que esperávamos, principalmente o volume de cartão 
com chip.  
 
A mudança de portfólio também tem feito com que o preço médio nos Estados Unidos 
venha melhorando. No acumulado de 9M15, tínhamos um preço médio de mais ou 
menos US$0,35, e neste ano estamos com um preço médio de mais ou menos 
US$0,41. Só o gift card, que era um produto que vendíamos, em média cobrávamos 
US$0,06, era o preço médio do nosso portfólio de gift, e hoje está em US$0,11. Esse é 
o trabalho que vimos fazendo.  
 
E Estados Unidos, no acumulado do ano, em meios de pagamento, estão com 
margem de 9,5%, que é igual à margem acumulada do ano passado. Conseguimos ter 
uma margem muito razoável nos Estados Unidos, e com um volume abaixo do que 
esperávamos para o ano.  
 
E também, como o Affonso falou, vimos trabalhando muito na redução de custos. 
Nossos projetos de unificação de plantas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, 
estão dentro do cronograma, e esperamos terminar os dois projetos até o final do 
1T17, e também capturar mais um percentual de redução de custos.  
 
Em sistemas de identificação, como o Affonso falou, neste ano, principalmente o 
EBITDA sofre um pouco por questão de volume, com o volume caindo, no acumulado 
do ano, quase 6%. Como é uma divisão em que quase 70% do nosso custo é fixo, 
porque temos hoje quase 3.000 pessoas no Brasil inteiro esperando para atender um 
volume que, neste ano, está em 1 milhão de documentos abaixo do que fizemos no 
ano passado, isso está fazendo com que o EBITDA da divisão tenha uma queda neste 
ano de 10%, mas a receita está subindo quase 9%, porque temos conseguido passar 
a inflação a preço, e isso ajuda no resultado da divisão.  
 
Como o Affonso falou também, não é um volume que achamos que não irá mais 
acontecer. Ele está sendo postergado, e estamos trabalhando fortemente para ajustar 
nossa estrutura de acordo com o atual nível de volume, e aí tem uma recuperação de 
margem que hoje está em torno de 30% no acumulado do ano.  
 
Eu só gostaria de comentar a evolução da margem de ID. Temos visto uma queda na 
margem consolidada, mas principalmente quando olhamos 2013 para 2014 e 2015, há 
muita influência do contrato novo que ganhamos para fazer carteira de identidade no 
Estado de São Paulo, que tem uma dinâmica diferente da emissão de carteira de 
habilitação e, consequentemente, uma margem menor. Mas como o volume é bem 
grande, isso faz com que, realmente, a margem consolidada da divisão tenha tido uma 
queda de 39% para 35%.  
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Para falar um pouco sobre Washington, ainda não temos contribuição nenhuma do 
contrato que ganhamos nos Estados Unidos no Estado de Washington. Temos a 
expectativa de começar a fazer as primeiras emissões a partir do início do ano que 
vem.  
 
Nós estamos prontos, essa é a verdade, mas o Estado tem dois projetos adicionais 
que estão rodando em paralelo ao nosso, e como esses dois projetos estão tendo um 
pouco de atraso, precisamos esperar um pouco para começar a emitir os primeiros 
documentos.  
 
É um contrato muito importante para nós, principalmente do ponto de vista estratégico. 
Temos percebido que, desde que começamos nosso relacionamento com o Estado de 
Washington, a Valid hoje é uma empresa mais conhecida no mercado americano 
como potencial fornecedor para esse mercado também.  
 
Então, temos uma expectativa, participaremos de outras licitações. Sempre falamos 
que nosso DNA é um DNA de serviços; temos expectativa de que os mercados 
americanos comecem a contratar um pouco mais de serviço, e não só tecnologia, 
como é hoje a dinâmica do mercado.  
 
Hoje, o mercado americano contrata mais um terceiro para fazer o outsourcing de 
tecnologia, software e hardware, mas tem pouco componente de serviço. A Valid, no 
caso de Washington, não só está oferecendo o sistema operacional, mas também 
estamos fazendo a gestão do banco de dados e de back office para eles.  
 
Então, temos uma boa expectativa com relação ao mercado americano. Todos os 
projetos que envolvem a área de identificação são de médio e longo prazo; 
construímos relacionamento com nossos clientes. À medida que entramos naquele 
estado, buscamos, ao longo da execução do contrato, identificar oportunidades de 
aumentar o escopo de serviço, e é isso que queremos fazer também nos Estados 
Unidos.  
 
Telecom. Estamos apresentando o resultado de telecom em Reais, mas é importante 
informar a vocês que, hoje, 95% do resultado da divisão de telecom são relativos à 
venda de SIM Card, e na venda de SIM Card, o preço unitário é negociado em USD 
com o cliente, inclusive no Brasil. Então, quando traduzimos o resultado da divisão 
para Reais, ela tem o impacto do câmbio atual.  
 
Hoje, quando olhamos a divisão de telecom em USD, temos um crescimento de em 
torno de 60% na receita, quase 20% de crescimento em USD no EBITDA, e não é só 
por causa da consolidação dos resultados da Fundamenture, também é porque 
continuamos tendo crescimento orgânico na divisão de telecom, principalmente em 
mercados fora do Brasil.  
 
O Brasil este ano, para nós, no volume de SIM Card, está caindo 30%, mas quando 
excluímos o volume de Fundamenture, estamos crescendo quase 20% em volume 
organicamente, principalmente pela entrada no mercado de telecom no mercado 
americano, e também pelo aumento de market share que tivemos no México. 
Começamos no ano passado, e este ano os volumes quase que dobraram nesses dois 
mercados em 9M.  
 
Quando olhamos o preço médio em USD da divisão de telecom em 9M, 9M16 
comparados com 9M15, vemos uma queda, saímos de US$0,62 para em torno de 
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US$0,30, nesse caso principalmente por conta da consolidação dos resultados da 
Fundamenture.  
 
A Fundamenture tem um preço médio, e o Alberto depois comentará um pouco sobre 
o tipo de produto e serviço que fazemos em cada região, e vocês verão que, por isso, 
o preço médio de venda na Fundamenture é menor, é o chip low-end, como 
chamamos. Hoje, o chip low-end tem um preço médio em torno de US$0,15 a 
US$0,20, enquanto nós temos um preço médio no high-end em torno de US$0,50.  
 
Outra informação que eu gostaria de comentar também com relação ao preço médio, 
excluindo os resultados da Fundamenture, é que tivemos uma queda também normal 
de preço médio, muito em função do aumento de volume. É um trade-off. Nós 
praticamente dobramos o volume em dois mercados – Estados Unidos e México – e é 
natural que tenhamos um preço médio, que estava em US$0,60, caminhando para um 
preço médio mais parecido com o que já tínhamos em outros mercados, em torno de 
US$0,40.  
 
A margem consolidada da divisão de telecom, já a esperávamos caminhando para 
seus 17%, também principalmente em função da consolidação dos resultados da 
Fundamenture.  
 
E também, falando em EBITDA, a partir do 3T16 não tivemos mais a contribuição dos 
resultados da M4U, então temos de considerar isso para frente também. Vendemos a 
M4U no início do trimestre e, com isso, não temos mais a consolidação dos resultados 
do stake que tínhamos lá.  
 
Certificação digital vem em um crescimento bastante importante em função de 
mercado, e também em função de ganhos de market share. Conseguimos conquistar 
15% de mercado, o que é um percentual sustentável. Então, a divisão vem em uma 
dinâmica de crescimento que está bem dentro do que vínhamos esperando, com o 
volume crescendo bastante devido à combinação de ganhos de market share ao longo 
dos últimos anos, e também ao próprio crescimento do mercado.  
 
A margem de 20% é mais sustentável, entre 18% e 20%, quando não temos venda de 
serviços adicionais, quando é somente venda de certificados digitais. Tudo isso está 
fazendo com que a receita consolidada da Companhia neste ano tenha crescimento 
de quase 10%.  
 
No EBITDA, temos uma queda de 4%, mas aí, de novo, quando olhamos apenas o 
resultado de Brasil, este ano o EBITDA no Brasil está caindo quase 18%.  
 
Eu estava comentando ali fora que, em 11 anos de Empresa, é o primeiro ano em que 
vejo as principais divisões de negócio da Companhia performarem no Brasil abaixo do 
que vínhamos esperando ao mesmo tempo. O que víamos, a diversificação de 
negócios da Companhia fazia com que conseguíssemos entregar um crescimento, 
ainda que eventualmente uma divisão não performasse bem em determinado período.  
 
Este ano é realmente atípico, mas, de novo, a diversificação geográfica neste ano está 
fazendo com que o EBITDA acumulado tenha uma queda de 4%, e não 18%, que é o 
que estamos vendo no Brasil, principalmente em função do volume, de 1 milhão de 
documentos a menos que estamos fazendo na carteira de habilitação no Brasil. Isso 
representa algo em torno de R$15 milhões a menos em nosso EBITDA. É uma parcela 
muito importante, que neste ano não está acontecendo.  
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Em contrapartida, temos crescimento das operações fora do Brasil. Estados Unidos 
mesmo, é um business que, quando olhamos meios de pagamento, tem um resultado 
do que vimos no ano passado, mas quando olhamos a Valid US, em função de termos 
um aumento de market share no mercado de telecom, temos visto margem melhor nos 
Estados Unidos, e até o EBITDA também. Olhamos meios de pagamento nos Estados 
Unidos caindo 16%, mas quando olhamos a combinação de negócios nos Estados 
Unidos, não vemos essa queda. Tudo isso contribui para o resultado acumulado da 
Companhia.  
 
Consequentemente, estamos vendo uma queda de 45% quando olhamos o lucro 
líquido da Companhia. Estamos apresentando uma queda de 45% este ano, mas eu 
gostaria de fazer alguns comentários com relação ao lucro líquido.  
 
Ano passado, em 9M15 tivemos a contribuição em nosso lucro líquido de mais ou 
menos R$18 milhões, que eram relativos ao mútuo que a Valid Brasil tinha com a Valid 
Espanha. Então, na consolidação de resultados, e em decorrência da depreciação do 
Real, fez com que tivéssemos uma variação cambial positiva, que contribuiu naquela 
época para o lucro líquido da Companhia em mais ou menos R$18 milhões.  
 
Este ano, ao contrário, fizemos a capitalização do mútuo no 1T16, mas, ainda assim, 
tivemos este ano uma contribuição negativa em função da apreciação do Real de mais 
ou menos R$3 milhões no lucro líquido, decorrente ainda desse mútuo intercompany.  
 
Associado a isso, este ano temos também um impacto no lucro líquido de quase R$14 
milhões que é relativo à mais valia da aquisição da Fundamenture.  
 
Então, fizemos um lucro líquido proforma. Quando expurgamos esses efeitos do lucro 
líquido, vemos uma queda de quase 16%. Quando olhamos o ID fazendo menos 1 
milhão de documentos no ano, isso representa 15 milhões no EBITDA, e representa 
quase 10 milhões no lucro líquido da Companhia, que, associado também à 
desaceleração econômica do Brasil, faz com que apresentemos essa queda. O Brasil 
ainda é um mercado muito importante para nós quando olhamos o lucro líquido.  
 
A Companhia é forte geradora de caixa. Este ano, usamos esse caixa para pagar 
dividendos. Nosso compromisso com o acionista é uma distribuição de 50% do nosso 
lucro líquido, vimos fazendo isso. Este ano, com relação aos resultados de 2016, 
fizemos um pagamento de R$15 milhões agora em agosto e temos mais três 
pagamentos ainda para fazer com relação aos resultados de 2016; mais um 
pagamento dentro do ano e dois pagamentos ano que vem, respeitando o 
compromisso de distribuir 50% do nosso lucro líquido.  
 
Com relação ao CAPEX, ano passado gastamos R$100 milhões em CAPEX, este ano 
deveremos ficar entre R$90 milhões e R$100 milhões também; deveremos fechar o 
ano nesse nível. Com isso, fechamos o 3T com um endividamento líquido de 1,6x 
EBITDA, um caixa que deve fechar o ano em torno de R$390 milhões, R$400 milhões. 
Essa é a expectativa.  
 
Com relação à dívida, hoje, a dívida da Companhia está em mais ou menos R$850 
milhões bruto, quase 50% disso é Brasil, o restante é USD, dívida que está alocada no 
balanço da Valid US.  
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Com relação à dívida de Brasil, fizemos este ano uma emissão de debêntures para 
alongar o perfil da dívida no Brasil. Então, com relação à dívida no Brasil, não 
deveremos fazer nenhuma operação no ano que vem, e estamos trabalhando agora 
para alongar o perfil da dívida nos Estados Unidos. Temos US$70 milhões que 
vencem ano que vem nos Estados Unidos, e estamos trabalhando neste momento 
para fazer o alongamento do perfil dessa dívida.  
 
Gostaria de passar a palavra agora para o Alberto.  
 
Jorge Alberto Hernandez Olveira: 
 
Obrigado, Rita. Bom dia. Agora, vamos começar com o ‘portunhol’. Faço meu melhor 
esforço para falar corretamente.  
 
Estou muito animado por ter a chance de compartilhar com vocês o nosso dia a dia 
das diferentes linhas de negócio de telecom e payment, os desafios que encaremos 
em todos os mercados em que temos atuação, e também as oportunidades que 
enxergamos à nossa frente. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas.  
 
Na área de telecom, que, para nós, fundamentalmente é SIM Card, eu gostaria de 
começar, até para todos estarem na mesma página, dizendo que o chip que 
conhecemos, que vai dentro do aparelho celular, hoje, tem uma função só, que é a 
que eu coloquei ali: autenticar. É isso que fazemos. Autenticamos o celular com a 
operadora.  
 
E por que eu fiz questão de colocar isso para vocês? Porque antigamente, dez anos 
atrás, a expectativa de funcionalidade do SIM Card com uma operadora era outra. O 
pessoal, lá atrás, achava que o SIM Card seria o gerador de aplicações, de serviços 
de valor agregado para uma operadora celular. Hoje, todo esse valor agregado cai 
dentro do smartphone.  
 
Claro, para todo mundo, hoje, é evidente que os apps estão no celular, todas as 
soluções são da operadora, e não mais atreladas ao SIM Card. O SIM Card, hoje, só 
faz autenticação. Claro autenticação é uma função muito importante. É segurança, é 
antifraude, mas é só isso que ele faz.  
 
O que isso significa? Que o chip agora, a memória dele – e não sei se vocês ouviram 
falar, porque vejo aqui que a maioria tem menos de 30 –, antigamente o pessoal 
chegou a pensar que haveria chips de 1 MB, de 2 MB. O pessoal falava isso 
antigamente, porque achavam que colocaríamos muitos aplicativos, muitas 
funcionalidades de segurança, e não foi o caso.  
 
Hoje, no chip, funcionalmente falando, o tamanho de memória que vendemos agora é, 
no máximo, 256 KB, o que, honestamente, se comparado com a memória de um 
smartphone, é nada.  
 
Isso, evidentemente, tem um efeito direto no preço, porque se a memória não 
aumenta, o preço fica flat, ou até menor.  
 
Hoje, o chip mais vendido no mercado é esse, de 128 KB, e também há de 64 MB e 32 
MB. Algumas pessoas nos perguntam “mas o chip tem a ver com o tipo de rede celular 
que se usa?”. Até tem. Por exemplo, toda operadora que já tem montada uma rede 4G 
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normalmente compra um chip de 128 KB, só para fazer autenticação. Mas quando a 
operadora está no 3G ou no 2G, eles compram chips com menos memória.  
 
Para a Valid, hoje, do volume total de nossas vendas, 15% são de chips de 128 MB, 
porque vendemos para operadoras de 4G. Já a maioria de nosso volume é para 
operadoras 3G e 2G, na Ásia e África, e então o tamanho de memória é 64 MB e 32 
MB, o que significa que temos grande chance de passar grande parte dessa 
volumetria de 32 MB e 64 MB para 128 MB, até porque muitas redes celulares estão 
migrando para 4G. Então, ali a Valid tem grande chance de crescimento, também.  
 
O mercado de SIM Cards cresce a uma taxa de aproximadamente 3% a 5%, claro, 
fundamentalmente naqueles países, de novo, da África e da Ásia. Mas, ao longo do 
tempo, percebemos que já estamos no flat, que não haverá um crescimento 
exponencial como no passado.  
 
O mercado todo está esperando uma mudança tecnológica do SIM Card tradicional 
para o embedded UICC e para o Soft SIM. Há muitas iniciativas acontecendo hoje, 
mas nenhuma delas em escala massiva.  
 
O mercado global, segundo as modelagens, está por volta de 4,5 bilhões de cartões. A 
Valid, hoje, fornece mais de 400 milhões, o que nos coloca no quinto lugar mundial em 
termos de volumetria como fornecedor de SIM Card. Só para ter uma referência, a 
Gemalto está por volta de 2 bilhões, e agora a Morpho mais Oberthur com 1,7 milhão.  
 
Na verdade, em termos de fornecedores europeus, só estamos atrás de Gemalto, 
Morpho-Oberthur e G&D. Somos o quarto, porque tem um chinês muito grande, que 
também tem uma volumetria alta.  
 
O mercado de telecom está passando por uma consolidação muito grande. Significa 
que todos os que fornecem algum tipo de componente para esse mercado estão 
buscando agregar valor, e, para agregar valor, estão se associando a outros 
fornecedores, de outros elementos da cadeia de valor.  
 
Por exemplo, e vocês já estão cientes dessa operação, ainda não fechada 
formalmente, mas Oberthur e Morpho já estão juntas. Vale a pena compartilhar com 
vocês, porque acompanhamos bem de perto essa operação, e tivemos a oportunidade 
de confirmar que a Morpho perde dinheiro no negócio de smart card.  
 
Seria fácil falar “se perde dinheiro, então por que estão nesse negócio?”. Acho que o 
Affonso colocou muito bem no início da sua apresentação: porque nesse mercado de 
commodity tecnológica, precisa-se ter a estrutura que o permita ser competitivo nesse 
contexto. Se você tem custos muito altos, corporativos e de marketing, para competir 
no mercado de commodity tecnológica, provavelmente você terá problemas de 
eficiência operacional, de margem, até porque o cliente, como mostrei no início, não 
irá pagar um SIM Card caro, porque todos os SIM Cards fazem exatamente o mesmo.  
 
Aí, o que você precisa ter é uma estrutura enxuta, eficiente, que consiga desenvolver e 
produzir a tecnologia como esperado pelos clientes.  
 
Mas não é só na parte de fornecedores de cartões que temos uma consolidação. 
Também, por exemplo, na parte do semicondutor, a Qualcomm e a NXP, que são dois 
players gigantescos no setor de chip card, também fizeram uma aquisição. O pessoal 
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está enxergando que escala é fundamental nesse negócio, e também está buscando 
diferenciadores para agregar valor à sua oferta.  
 
Mas esse processo de consolidação não tem somente a dimensão global. Localmente, 
também percebemos que alguns de nossos competidores aqui no Brasil, por exemplo, 
estão fazendo associações com fornecedores internacionais; por exemplo, a IntelCav 
com a Watchdata.  
 
Então, de novo, todo o mercado entende que precisa de escala para competir. Se 
você não tem escala, não tem como ser atrativo para os seus clientes, em termos de 
preço e de funcionalidade.  
 
Finalmente, outros dois, a Linxens, que é nosso fornecedor de tape para chip, 
comprou um dos maiores fornecedores de RFID, que é a Smartrac. Então, de novo, o 
mercado está passando por um processo de consolidação. Estamos cientes disso, e 
estamos também nos reestruturando e fazendo alianças tecnológicas com outros 
players do mercado.  
 
Finalmente, eu gostaria também de colocar aqui para sua atenção que claramente 
percebemos que há um excesso de capacidade produtiva global, significando que há 
muitas fábricas, no Brasil e no mundo todo, fazendo chip, e o mercado já não está 
demandando toda essa capacidade produtiva.  
 
Há casos, como no Brasil e Estados Unidos, em que há até sete ou oito fornecedores, 
o que, no mercado atual, é muito. Não se precisa de sete ou oito fornecedores. Isso 
faz com que haja alguns efeitos negativos no relacionamento com os clientes, porque 
uma pessoa que tem uma fábrica parada e está precisando enchê-la com produção, o 
que faz? Ela abaixa a margem, não quer nem saber de uma boa margem. A única 
coisa que quer saber é que não quer parar a fábrica. É mais caro se a fábrica para, e 
então eles começam a degradar o preço. É por isso que percebemos uma queda no 
preço, porque há uma capacidade ociosa no mercado.   
 
E outro reflexo dessa situação de overcapacity é que muitos dos fornecedores atuais 
estão terceirizando a fabricação, fundamentalmente em países como China e Índia. 
Em vez de ter uma fábrica de fornecimento do chip, você tira esse custo fixo e manda 
para fora. É possível em todos os casos? Nem sempre, mas cada vez mais se 
percebe que a estratégia de muitos no mercado como um todo é terceirizar em países 
de baixo custo.  
 
E também, vale a pena compartilhar com vocês que essa nova consolidação entre 
Oberthur e Morpho, que falamos aqui, tem uma sobreposição muito forte. Caso seja 
confirmada a união das duas, no Brasil elas já terão um problema bem grave, porque 
elas têm duas fábricas, e as duas fábricas já não estão operando a 100% da 
capacidade, então terão de tirar uma. Isso é claríssimo para todos.  
 
Em outros países, como Colômbia, a Morpho tem cinco, a Oberthur tem uma, então 
terão que cortar fábricas. Na Europa, não precisa nem falar. Na França há exatamente 
a mesma posição.  
 
Estou dizendo isso porque é muito evidente que o mercado está passando por uma 
consolidação em que tem de ser mais eficiente, porque há sobrecapacidade instalada 
e temos que colocar muito pouco para sermos altamente eficientes em nossa 
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operação. Foi justamente o que o Affonso colocou. Nesse último ano, colocamos toda 
a nossa energia nesse processo de sermos mais enxutos em termos de estrutura.  
 
Adicionalmente, se isso fosse pouco, ter uma sobrecapacidade produtiva e uma 
consolidação de mercado, também estamos experimentando aquilo que já é normal na 
commodity tecnológica, que é a queda de preço.  
 
Nossos clientes ficam cada vez mais espertos, então eles sabem que não é 
necessário ter um contrato de longo prazo com o fornecedor. Não existem mais 
contratos com o fornecedor. O tempo todo, estamos falando do que chamamos de 
pedidos spot.  
 
Se o cliente tem de comprar 5 milhões de carões, ele joga no mercado e pergunta 
quem dará o menor preço. Se daqui a dois meses ele tem mais 10 milhões de cartões 
para comprar, joga no mercado e pergunta a mesma coisa.  
 
É possível ter esse tipo de estratégia quando o produto é exatamente o mesmo, e é 
aqui que está a questão: o SIM Card é exatamente igual no mundo todo. A tecnologia 
é a mesma, a funcionalidade é a mesma, aquela que eu falei, de autenticação, e o 
modelo de autenticação é exatamente o mesmo, está padronizada. Por isso nossos 
clientes podem aplicar esse tipo de metodologia de compra.  
 
Então, o preço trimestralmente tem uma revisão, normalmente para baixo. Mas nós já 
estamos acostumados a esse tipo de metodologia, acostumados a esse tipo de 
dinâmica, e tentamos ser extremamente eficientes o tempo todo para sermos 
competitivos.  
 
Colocamos aqui que, evidentemente, é um negócio de volume, e até falamos que é 
um negócio de metade de centavo, e é verdade. Você pode ganhar ou perder 10 
milhões ou 20 milhões de cartões por meio centavo de USD. O mercado tem essa 
dinâmica. E claro, a escala é fundamentalmente. Temos de ter também bons custos 
para competir.  
 
E falando de custo, o preço cai, claro. O top line cai, mas o bottom line também. 
Nossos fornecedores cada vez mais oferecem melhores custos, e nós fazemos 
exatamente o mesmo que nossos clientes. Se vamos comprar semicondutor, também 
falamos “preciso de 10 milhões de condutores” e jogamos o pedido no mercado. E aí 
temos os fornecedores de semicondutores, Samsung, Infineon, NeST etc., que fazem 
o melhor preço deles.  
 
Então, aplicamos exatamente o mesmo conceito, não só na parte de semicondutores, 
mas módulos, o packaging, como chamamos, e as licenças de Oracle. Na verdade, o 
mais difícil de todos é Oracle, porque todos os cartões são Java, e isso é Oracle. Não 
tem mais ninguém.  
 
Mas, de resto, temos um processo de supply, de compra, também bem agressivo. 
Aliás, como o Affonso colocou, foi um dos principais benefícios que ganhamos com a 
compra da Fundamenture. O processo de supply, de compra deles era muito 
agressivo. Na verdade, era altamente reconhecido pela indústria. Eles sabem comprar 
muito bem na Ásia, até porque quase todos os nossos fornecedores estão na Ásia. A 
ex-Fundamenture tem um modelo de compra muito bom. 
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Mas não é só supply, também há o custo de produção. Nós sabemos que agora a 
chave está em ter um equilíbrio bom entre o que é produzido internamente e o que é 
terceirizado. Não há um modelo melhor que outro, não se pode ir 100% para 
terceirizado, mas precisa ter o balanço certo para atingir o melhor preço possível, com 
as melhores características de serviço.  
 
E evidentemente, embora a tecnologia seja altamente padronizada, há várias 
funcionalidades que às vezes você consegue vender, ou oferecer para o seu cliente, 
no caso a operadora, e se ele aceita, isso acaba colocando barreiras tecnológicas 
dentro do SIM Card, para que os outros não possam facilmente entrar no seu cliente. 
Isso é muito comum, esse tipo de batalha tecnológica.  
 
O que a Valid está fazendo para competir em todo esse contexto? Como o Affonso 
colocou, eficiência. No supply chain, nós trabalhamos muito o multisourcing. Não 
temos um fornecedor só, por exemplo, de silício. Temos sempre, pelo menos, em cada 
cliente, dois silícios qualificados. Estamos prontos para mudar de um fornecedor para 
outro em qualquer momento, em qualquer cliente, porque já temos homologados os 
dois fornecedores. 
 
Isso nos permite “brincar” com eles dois, oferecendo sempre um volume para nos 
fornecerem, mas sempre no menor preço. Então, é uma dinâmica muito interessante 
para sempre estarmos competitivos.  
 
No custo produtivo, como falamos, temos feito ajustes em nossos sites industriais no 
Brasil e nos Estados Unidos, e sempre estamos acompanhando de perto o equilíbrio 
entre o que é feito internamente e o que é feito com terceiros.  
 
Na verdade, cada vez mais, fornecemos 100% dos SIM Cards na Ásia. O preço, o 
custo produtivo do pessoal lá é imbatível, é o melhor do mercado. E não é só a Valid 
que faz isso, como já falei. Todos os nossos concorrentes, a maior parte de sua 
produção, fazem na Ásia.  
 
Então, para nós, termos feito essa aquisição era chave. Ou tínhamos um pé lá na 
Ásia, ou não teríamos como competir.  
 
E finalmente, no todo não tem a ver somente com supply, somente custo produtivo, 
mas também temos de fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Como o 
Affonso colocou, nós temos os nossos próprios sistemas operacionais, e ter o sistema 
operacional próprio, além de nos dar flexibilidade, nos permite ter a velocidade para 
homologar produto, e também nos permite poder fazer com que esses sistemas 
operacionais possam ser integrados em diferentes fornecedores de silício.  
 
Então, é um jogo. Só para colocar um exemplo simples para vocês, eu posso ter um 
aplicativo que eu posso jogar em um Android ou em um iOS, tem que funcionar da 
mesma maneira, e eu preciso ter essa flexibilidade para saber em que momento é 
bom para vender iOS ou vender Android.  
 
Fazemos isso com nossa área de pesquisa e desenvolvimento; aliás, temos dois 
centros de pesquisa e desenvolvimento, um na Dinamarca e outro na Espanha, que, 
honestamente, são altamente reconhecidos no mercado, justamente pela rapidez para 
fazer porting de sistemas operacionais. 
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Só para lhes passar uma ideia, na Ásia, por exemplo, quando fechamos um contrato 
ou um pedido com um cliente na Tailândia, nós recebemos o OK do cliente em uma 
segunda-feira, terça e quarta nosso time de pesquisa e desenvolvimento faz o ajuste 
no sistema operacional para usar no Samsung, por exemplo; no quarto dia, mandamos 
para produzir em Taiwan, por exemplo; e no sétimo dia, na segunda-feira entregamos 
10 milhões, 15 milhões de cartões em Bangkok. Em sete dias já estamos entregando 
de 10 milhões a 15 milhões de cartões.  
 
Só podemos fazer isso se tivermos essas três linhas de atividade perfeitamente 
sincronizadas, senão é impossível. Não conseguimos.  
 
E evidentemente, também, dentro de pesquisa e desenvolvimento, trabalhamos muito 
a redução do tamanho do sistema operacional. Vocês vão falar “mas o que vale 
reduzir o tamanho do sistema operacional?”. Se você conseguir reduzir o tamanho do 
sistema operacional, então você precisa de um chip menor. Se você utiliza um chip 
menor da Samsung ou da Infineon, você paga menos. 
 
Então, cada vez que você conseguir tirar 1 byte, 2 bytes, 5 bytes, 10 bytes, você paga 
menos pelo silício. E se você paga menos pelo serviço, ou você tem mais margem, ou 
um preço mais competitivo. É assim que funciona esse mercado. Por isso temos que 
ter esses três elementos produtivos perfeitamente sincronizados.  
 
Já falamos desse mercado de SIM Cards, que está agressivo, com preço baixo, custo 
baixo. Temos que ser muito eficientes. Para onde nós estamos indo? Para um muro? 
Não.  
 
A indústria está trabalhando fortemente para ir para a próxima fase do SIM Card, que 
é o embedded UICC, por exemplo. E o embedded UICC, para os que estão 
acompanhando de perto, não é outra coisa que não esse SIM Card, que hoje está 
dentro do aparelho de celular, que ele possa ser colocado dentro de um carro ou 
dentro de uma geladeira. É isso.  
 
Muitas pessoas têm falado “então, isso significa que o SIM Card como conhecemos 
vai desaparecer, vai sumir?”. Não, muito pelo contrário. Na verdade, o mercado 
disponível irá aumentar, porque hoje a indústria fornece SIM Card só para aparelho 
celular, mas amanhã forneceremos SIM Card, ou embedded UICC, para geladeira, 
para carro, para metering, para muitos outros dispositivos.  
 
Se é verdade que, em termos de embedded UICC, teremos menos chips, porque 
agora só será preciso de um chip, e ele funcionará com qualquer operadora, ao 
mesmo tempo teremos mais chips, porque vamos instalar em muitos outros devices.  
 
Hoje, as principais iniciativas de embedded UICC são na Europa e na Ásia, e 
fundamentalmente no setor automotivo. A Valid já participa de várias dessas iniciativas 
no setor automotivo. Na Europa, trabalhamos com a Cubic, por exemplo, que é um 
dos operadores mais ativos desse setor de embedded UICC machine to machine, e já 
trabalhamos muito com eles para várias iniciativas.  
 
Vale a pena insistir que a Valid já tem nossa primeira versão de sistema operacional 
para embedded UICC. Não é um negócio para o futuro, não é um plano; já temos o 
embedded UICC, já estamos utilizando a iniciativa. Estamos acompanhando bem de 
perto todo esse processo.  
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Mas, na verdade, essa história do machine to machine com embedded UICC não é só 
chip, você também tem que ter o subscription manager, que é uma plataforma. Por 
que se precisa de uma plataforma agora? Não precisava com o SIM Card, mas agora 
precisa, porque vale lembrar que esse chip vai dentro de um carro, por exemplo. Mas 
quando esse chip sai de dentro do carro, você não sabe se ele será ativado com a 
Vivo ou com a Tim, porque essa será uma decisão da pessoa que compra esse carro.  
 
Mas quando essa ativação tenha que acontecer, assim que a pessoa comprou o carro, 
alguém terá de se conectar com esse chip e ativá-lo, seja dentro da Vivo, seja dentro 
da Tim. Isso é feito com o subscription manager.  
 
Então, hoje, a indústria do SIM Card está trabalhando muito forte no desenvolvimento 
desse tipo de tecnologia, que, na verdade, é um padrão da GSM Association. E no 
caso da Valid, já lançamos nossa primeira versão de plataforma subscription manager 
na Europa. Já estamos testando, por exemplo, com a Telefonica, isso é público, 
podemos falar.  
 
Agora, em fevereiro deste ano, 2016, participamos do primeiro teste operacional na 
Europa, em Barcelona, com cinco fornecedores de cartão embedded UICC, e com 
nossa plataforma de subscription manager. Isso já está funcionando. De novo, a Valid 
está acompanhando de perto a iniciativa, já temos nosso embedded UICC e nossa 
plataforma de subscription manager. 
 
Outro ponto também falado pelo mercado é o Soft SIM. Esse embedded UICC, que 
ainda é um chip, todo mundo está falando que irá acabar, e agora será software, em 
algum momento, certo? Acreditamos que possa ser, por que não? Mas nossa 
expectativa agora é que isso está muito longe de acontecer, até porque essas 
iniciativas de embedded UICC estão tomando muito tempo. 
 
A expectativa que apareceu com a saída da Apple, que lançou um embedded UICC e 
falou “o Soft SIM está aqui”, na verdade isso não aconteceu; eles fizeram os testes, 
não conseguiram ganhar escala e pararam um pouco. Então, eles estão esperando, 
desenvolvendo tecnologia para o Soft SIM, mas percebemos que demorará vários 
anos para isso acontecer.  
 
Mas o mais importante, no caso da Valid, não é falar se acontecerá agora ou 
acontecer depois, o importante para nós é estar por dentro. Nós estamos por dentro. 
Estamos desenvolvendo o embedded UICC e o subscription manager, e estamos 
acompanhando o Soft SIM. 
 
Então, se precisamos atuar, se precisamos desenvolver tecnologia, já estamos ali, e 
isso é importante. Nós já temos os clientes, as operadoras. Já estamos trabalhando 
com eles justamente para nos anteciparmos. Isso que é importante.  
 
Outro ponto importante que também tem que ser considerado é que agora que agora 
que teremos o embedded UICC, o Soft SIM, o modelo de negócios muda 
radicalmente. Por quê? Porque hoje nós vendemos nosso SIM Card para a operadora, 
que é nosso cliente. Mas se entramos em um modelo de embedded UICC, já não 
vendemos mais nosso chip para a operadora; vendemos nosso chip, por exemplo, 
para a construtora de carros.  
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Hoje, já temos um projeto na Europa, e nosso cliente é o fabricante de automóveis. A 
operadora só é a entidade que fornece conectividade. Na verdade, a venda direta, a 
cotação de nosso chip card agora é para o fabricante de carros.  
 
Isso também é um desafio interessante, porque aqui nossa base de clientes aumenta 
muito, e precisamos ter uma força de vendas que esteja acompanhando de perto 
esses novos players.  
 
Vale a pena informar para vocês que hoje, quando falamos de um chip dentro do 
carro, na verdade é para ele ser conectado no que se chama de entertainment system. 
Por exemplo, a tela que você tem no carro, que pertence a um Harman, um Alpine, um 
Delphi, é nessa tela que você integra o chip. Para quê? Por que precisamos de um 
embedded UICC dentro de um carro? Para que essa tela possa ter conectividade à 
rede, e então você possa baixar conteúdo online. É para isso mesmo, por isso que 
você precisa do chip.  
 
Todo esse processo de integração com esses fornecedores de tecnologia de 
entertainment, a Valid já tem, estamos trabalhando diretamente. E na verdade, isso é 
o que está acontecendo na Europa.  
 
Então, de novo, esse processo de expansão da Valid nos diferentes continentes está 
nos dando uma diferenciação muito importante. Se estivéssemos apenas no 
continente americano, não teríamos acesso a esse tipo de iniciativa.  
 
Essa é a parte de telecom. Como colocamos, em resumo, no SIM Card estamos 
sendo mais eficiente, estamos implementando volumetria, mas o ASP cai. E estamos 
apostando muito no embedded UICC e no Soft SIM.  
 
Na parte de meios de pagamento, qual é a diferença? Aqui, também temos um chip, 
mas esse chip que temos em meio de pagamento, que é o famoso EMV, é um chip 
muito mais poderoso que o do SIM Card. Ele tem muito mais segurança, até o ponto 
de que, quando você está fazendo um pagamento no ponto de venda, muitas das 
decisões de pagamento são feitas entre o chip e o POS. A transação nem viaja para o 
banco, tudo é feito localmente. Então, é um chip bem mais poderoso.  
 
Embora EMV seja um padrão internacional, na verdade não é bem assim. A Visa faz 
sua própria implementação de EMV, a MasterCard também, American Express o 
mesmo. Então, temos que acompanhar vários ‘sabores’ de EMV, e temos que 
desenvolver tecnologia para ser compatível com todos esses tipos de 
implementações.  
 
Diferente do SIM Card, como eu falei para vocês. O SIM Card, exatamente o mesmo 
que você vende à Telefonica Espanha é aquele que você vende à AT&T, nos Estados 
Unidos.  
 
Aqui, não. Aqui, há uma diferença. Dependendo de qual é a bandeira, o sistema 
operacional tem suas próprias especificidades.  
 
E sem falar que há países que desenvolveram seu próprio padrão de EMV. De novo, 
tudo é EMV, mas tem suas particularidades. Na China, há o chamado UnionPay, que é 
um padrão particular; na Índia é o RuPay; na África é Verve. No Brasil, também temos 
nossa própria implementação local, que é a Elo. A bandeira Elo também tem uma 
variação do EMV.  
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Então, por que colocamos isso aqui? Porque o trabalho de desenvolvimento de 
tecnologia é mais intenso, então temos que ter a capacidade de poder desenvolver 
todos os ‘sabores’ de EMV.  
 
E aqui, mais um ponto a nosso favor, de benefício que trouxemos para a Valid, com a 
compra da Fundamenture. Eles já tinham iniciado os investimentos para 
desenvolvimento de sistema operacional EMV, já cumprindo com todos os padrões de 
Visa, MasterCard e Amex. Assim que fizemos a compra deles, adquirimos essa 
tecnologia, que foi o que o Affonso colocou.  
 
Agora, essa tecnologia, que antigamente comprávamos de um terceiro, era um 
terceiro que fornecia essa tecnologia de EMV, hoje já temos dentro de casa. Já 
estamos homologando essa tecnologia nos Estados Unidos, no Brasil e nos outros 
mercados em que atuamos.  
 
O preço do EMV é fundamentalmente definido pela bandeira, pelo padrão nacional e 
pelo tamanho da memória do chip, além de características físicas do plástico, como 
holograma, silkscreen, signature panel etc. Evidentemente, o preço de EMV é maior, 
porque tem vários ‘sabores’ e porque tem outros elementos que o SIM Card não tem.  
 
O mercado de EMV está crescendo em um range de 7% a 8% anual, 
fundamentalmente liderado pelos Estados Unidos, é claro, África e Ásia. Aqui, 
diferentemente do SIM Card, em que temos o embedded IUCC e o Soft SIM, no EMV 
temos o dual interface, que é a tecnologia mais hi-tech do EMV.  
 
Há outras iniciativas voando, como dynamic CVV, como fingerprint no cartão bancário; 
há várias iniciativas, mas nenhuma delas está tendo aquela receptividade pelo 
mercado. Estamos acompanhando de perto mas, por enquanto, fora um piloto aqui e 
ali, não temos percebido os bancos entrando de cabeça nesses tipos de tecnologias.  
 
A Valid fornece mais ou menos 80 milhões de cartões. Fala-se que o mercado mundial 
é de mais ou menos 2,5 bilhões de cartões, e nós temos o nosso principal ponto de 
produção nos Estados Unidos, com 50 milhões de cartões, aproximadamente, e o 
segundo mercado para Valid é o Brasil, com 25 milhões. É ali que temos uma posição 
forte, competitiva. Estamos aumentando nossa presença na América Latina e outros 
países a partir deste ano de 2016.  
 
Vale a pena vocês considerarem que, nesse mercado de EMV, além do fornecimento 
do cartão, do chip e do plástico, também temos que ter no elo de serviço o que 
chamamos de personalização, que não é nada mais que colocar seu nome, o número 
do cartão fisicamente no plástico, e também eletronicamente no chip.  
 
Esse processo é muito importante, porque o banco compra um cartão já 
personalizado. Na verdade, é o banco que nos envia os dados dos clientes, nós 
fornecemos o plástico, e aí passamos por um processo para justamente colocar essa 
informação.  
 
Mas a personalização tem de ser feita localmente, no país em que se está fabricando 
os cartões, porque o tempo que o banco espera que você entregue o cartão é bem 
curto, o que chamamos de SLA. No Brasil, os arquivos com as informações dos 
clientes chegam segunda-feira às 6h da manhã. Às 10h da manhã, o cartão já 
produzido, com os dados de personalização já colocados no cartão, já tem que estar 
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nos correios, pronto para ser enviado para o cliente. São quatro horas que temos para 
fazer isso.  
 
Imagine se quiséssemos fazer essa personalização fora de São Paulo. Se 
quiséssemos fazer em Natal ou na Argentina. Seria impossível. Em quatro horas, 
nunca conseguiríamos.  
 
Vale a pena terem esse dado em mente, porque é importante. Cada vez que 
fabricamos cartões bancários, temos que fazer personalização. E, na verdade, essa é 
uma das barreiras que muitos dos nossos concorrentes têm colocado em vários outros 
países. Colocaram vários centros de personalização justamente para você não ter 
como trazer os produtos de fora, você ter que fazer investimentos locais.  
 
Infelizmente, igual ao SIM Card, EMV também tem uma queda de preço; não tão 
expressiva como o mercado de telecom, mas tem uma queda. No Brasil, essa queda 
já é bem controlada, até porque o mercado não está crescendo, então a volumetria 
que os bancos compram por ano é quase a mesmo, e então não há um efeito para 
negociar. 
 
Já nos Estados Unidos, sim, agora é um dos mercados que mais compra, então a 
queda de preço tem sido mais acelerada. Se comparada aos outros mercados, que 
também passaram por uma migração EMV, nos Estados Unidos o preço caiu bem 
mais rápido.  
 
Claro, diferente do SIM Card, aqui, às vezes conseguimos ter contratos multianuais, 
no Brasil e lá fora também. Quando estamos aqui no Brasil, trabalhando com bancos 
públicos, assinamos contratos de pelo menos dois anos. Então, temos que ir através 
de um edital, mas assim que conseguirmos ganhar, temos dois anos de estabilidade, 
seja com o Banco do Brasil, seja com a Caixa; mas também com os bancos privados, 
com o Bradesco ou com o Itaú, também temos sempre pelo menos um ano ou dois de 
contrato. Mesma coisa nos Estados Unidos. 
 
Mas todos os clientes trabalham só com contrato? Não, também há bancos que optam 
pelo modelo spot. Há um volume de cartões para comprar, jogam no mercado e quem 
fizer o melhor preço leva. 
 
Então, qualificar o seu sistema operacional é chave para ganhar market share, e 
justamente por isso fizemos um investimento na ex-Fundamenture. 
 
Vale a pena também falar para vocês que percebemos que o mercado também 
demanda um modelo chamado de short run. Short run é quando há instituições 
financeiras que não vão comprar 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões de 
cartões. Elas comprarão 50.000, 100.000, isso é muito pouco. 
 
Mas, mais do que ser muito pouco, se você leva isso para o nosso ambiente produtivo, 
é um desastre, porque imagine ter uma linha de produção que está fazendo 5 milhões 
de cartões e aí chega um cliente e pede 50.000. O mesmo trabalho que o fez você 
fornecer 10 milhões de cartões, o custo é o mesmo que você terá para montar 50.000 
cartões. É caríssimo, e o cliente não quer pagar isso. 
 
Então, o que fizemos? Montamos linhas de produção que se adequaram a esse 
modelo de short run. Produzimos em algumas linhas de produção altos volumes, e 
temos outras que produzem volumes pequenos. 
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Agora, vocês falam “mas por que fazer volumes pequenos? Você falou que é pouco, 
que é caro, para quê?”. Porque o preço aqui é bem maior. Os clientes aqui, por esses 
volumes pequenos, pagam quatro ou cinco vezes a mais que o preço dos volumes 
grandes. Então, a margem é bem mais interessante. 
 
Mesma coisa, nesse mercado também temos que trabalhar muito na eficiência, 
embora mais complexo, porque tem vários elementos a considerar, se comparado com 
o SIM Card, a cadeia produtiva também tem que ser bem enxuta. Então, também 
trabalhamos com multisourcing, trabalhamos na área de personalização muito 
fortemente e desenvolvemos os sistemas operacionais para justamente, como o 
Affonso colocou, não sermos dependente de outros. 
 
Na Valid, até antes da compra da Fundamenture, em tudo o que comprávamos de 
EMV, dependíamos de terceiros. Gestão operacional, chip, personalização, tudo era 
de terceiros. Então, claro, esse pessoal que nos vendia, nos esmagava, porque 
ficávamos presos nas mãos deles. 
 
Agora, depois da compra da ex-Fundamenture, todo o sistema operacional é nosso, 
não dependemos de mais ninguém. Temos como repetir o modelo que temos em 
telecom. Agora, podemos ter vários fornecedores, mas a tecnologia é nossa. 
 
E o que estamos fazendo para competir nesse mercado de EMV? E desculpem, eu 
errei, porque coloquei o nome dos clientes, mas tenho certeza que ninguém irá tirar 
uma foto. 
 
Temos clientes que já homologaram nosso chip, estamos entrando em outros 
mercados, homologando nossa tecnologia, e na parte de personalização, estamos 
fazendo investimentos em centros de personalização próprios ou com parceiros. 
Então, vocês escutarão sobre a Valid entrando em mercados da Ásia e da África com 
centros de personalização, mas acho que agora vocês entenderão o porquê. 
 
Por que a Valid está fazendo isso? Porque estamos querendo incrementar nosso 
share de EMV, e só se conseguiremos se tivermos centros de personalização. 
 
E na parte de short run, como falei a vocês, a Valid fez um investimento grande em 
uma tecnologia da HP, que é a Indigo, e temos a chance de fazer esses short runs em 
minutos, em horas. É uma tecnologia bem poderosa da HP, e já fizemos investimentos 
justamente para atender esse tipo de mercado. 
 
Mas a mesma pergunta, “você já falou que EMV está crescendo, mas também tem 
pressão de preço, pressão de custos. Para onde vai esse mercado de EMV?”. No caso 
da Valid, nossa expectativa é crescer. O EMV ainda tem muito espaço. A Valid não 
estava atuando fora de Brasil e Estados Unidos, agora entraremos em outras regiões. 
Vocês perceberão que ganharemos contratos bons na África e na Ásia, que são nosso 
foco principal, mas não só; na Europa também já estamos procurando parceiros. 
 
O preço é bem melhor se comparado com o SIM Card, então achamos que temos um 
bom espaço para crescer nesses outros mercados. EMV para nós é, sem dúvida 
alguma, uma prioridade. E agora temos a tecnologia para competir. 
 
E esqueci de falar: no caso de EMV, não só venderemos cartões prontos, mas 
também entraremos no segmento de módulos. O que isso quer dizer? Que para 
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mercados onde já há fabricantes locais, evidentemente não iremos a todos os 
mercados instalar fábricas e centros de personalização. O que faremos é fornecer a 
tecnologia para esses fornecedores locais. Fazer o que os outros faziam com a Valid 
anos atrás. Repetiremos exatamente o mesmo modelo, mas sendo muito mais 
competitivos e com mais tecnologia. 
 
Esses são nossos dois mercados fundamentais, o SIM Card e o EMV, mas, na 
verdade, há uns dois anos, assim que o Affonso assumiu a liderança da Empresa, nos 
fizemos uma pergunta: “a Valid entrará nesse mercado do digital, ou ficaremos no 
negócio do físico, no hardware, no SIM Card e no EMV?”. Fizemos toda uma análise e 
concluímos que o que faz mais forte a nossa Empresa é a base de clientes que temos. 
 
Já não faço mais isso mais, mas falarei agora: antes da Valid – estou com três anos 
de Valid –, fiz 20 anos de Gemalto, então conheço bem a indústria. A Gemalto 
começou esse processo digital há muito tempo também, e o que percebemos, assim 
que entrei na Valid, e posso falar isso para vocês, é que nossa base de clientes na 
Valid é impressionante. 
 
Nós somos uma Empresa de 60 anos e, no Brasil, somos muito mais fortes que a 
Gemalto. Mas isso no Brasil. Nos Estados Unidos, estamos no top five dos clientes 
bancários. Então, a nossa base de clientes vale muito. 
 
E qual é a estratégia que podemos montar por trás disso? Se já temos o cliente e 
fornecemos um produto, seja um EMV Card ou um SIM Card, forneçamos outra coisa 
para eles, traga outras soluções para eles, porque o cliente já é nosso, já está ali, já 
criamos um vínculo de confiança com ele. 
 
E foi assim que, com o sponsorship do Affonso, criamos uma área de soluções e 
serviços, justamente para oferecer coisas diferenciadas para eles. Mas, claro, acho 
que vocês devem ter a mesma questão que também temos, de que aí apareceu um 
Apple Pay da vida, apareceu o Google Pay e o Samsung Pay, o mundo vai acabar, 
porque eles vão dominar o mundo. 
 
Mas, honestamente, o que estamos percebendo é que a tecnologia é linda, é 
cativante, mas tem um caminho muito longo a percorrer para ser identificada como 
conveniente. 
 
Não sei se vocês estão acompanhando o Apple Pay, mas agora em novembro, as 
últimas estatísticas públicas de crescimento do Apple Pay indicam que ele não está 
crescendo mais. Já ficou flat, não está crescendo. Mas crescendo em quê? As 
pessoas não estão mais usando-o. 
 
O que está acontecendo? Apareceu o Apple Pay e a pessoa fala “poxa, que lindo, vou 
usar”, então se cadastra, se registra, faz uma primeira transação e pronto, não faz 
mais transações. O objetivo da solução de que seja fácil, simples e que fosse 
altamente utilizada não está acontecendo. Isso não é a Valid que está falando, está 
público. 
 
Então, de novo, pode ser muito interessante, high-tech etc., mas se o cliente não a 
acha atrativa, não a acha conveniente, não usará a tecnologia. Estamos dizendo que o 
Apple Pay não funcionará? Não, provavelmente funcionará, e muito bem, mas o 
desafio de trazer cliente para fazer uso da tecnologia não é tão simples. 
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Então, onde está a diferença? A diferença está em como o cliente enxerga a 
tecnologia. Se a tecnologia traz para ele conveniência e prazer, ele usará, e ele 
escolherá.  
 
Então, talvez o cliente nem em todos os casos utilizará o Apple Pay, nem o Google 
Pay; talvez ele utilize o Bradesco Pay, porque é o banco que ele gosta, é o serviço que 
ele sempre teve. É ele que decidirá exatamente qual é a tecnologia que ele quer 
escolher. 
 
E há muitos clientes, na verdade, e isso também está refletido, por exemplo, nos 
Estados Unidos, que não estão indo pelo NFC, estão indo, por exemplo, pelo QR 
Code. Há vários wallets que estão utilizando o QR Code e estão funcionando muito 
bem. 
 
Então, de novo, a tecnologia não fará o mercado ir para um lugar ou para o outro. São 
as escolhas dos clientes que definirão o que temos que fornecer para eles, e a Valid 
tem adotado essa estratégia. O que o cliente pedir é o que faremos para ele, não 
entregaremos outra coisa. 
 
O que estamos fazendo para melhor servir nossos clientes? Como já falamos, já 
fornecemos cartões tradicionais EMV, por exemplo, chip PIN, contactless, já fazemos 
dual interface também, mobile – temos soluções de mobile próprias e com parceiros – 
e, por exemplo, nos últimos dois anos temos feito investimentos em whereabouts, 
pulseiras etc. 
 
Mas é o único que fazemos, são somente produtos fornecidos dentro de fábrica? Não, 
também já entramos em soluções digitais. Por exemplo, este aqui. Davivienda é o 
banco número dois da Colômbia, e eles têm um projeto para trazer clientes não-
bancarizados para dentro do sistema financeiro. Eles já têm um sistema, chamado 
DaviPlata, pelo qual já conseguiram trazer 3 milhões de usuários. 
 
Há 3 milhões de usuários não-bancarizados, a pessoa não tem uma conta bancária, 
nem um cartão de crédito, mas já tem uma conexão com o banco, pela qual ela pode 
receber uma ajuda do banco, por exemplo, o Bolsa Família; ela recebe, pode tirar, 
fazer saque e utilizar esse dinheiro.  
 
Mas esse banco decidiu que o acesso de todos esses 3 milhões de usuários a esse 
serviço financeiro seria através do celular. Então, felizmente para nós, eles 
convidaram a Valid para fornecer o sistema mobile deles. Todo o aplicativo dentro do 
celular é feito pela Valid internamente, é tecnologia própria. 
 
E desenvolvemos vários serviços para esses usuários, para eles acessarem a parte 
financeira da Davivienda. Por exemplo, com a nossa solução, fazemos transferência 
de dinheiro peer-to-peer, de pessoa a pessoa. Já fazemos remessas internacionais, 
pagamentos de serviços públicos, recarga de celular, saque no caixa eletrônico com 
celular e geolocalização. Nosso aplicativo consegue falar para um cliente “a agência 
mais próxima para você é essa que está aqui na Paulista”. 
 
Tudo isso através de uma plataforma que desenvolvemos, chamada Valid Secure 
Services Hub, porque todos os acessos que você faz a uma entidade financeira têm 
que ser seguros. A Valid desenvolveu essa tecnologia. 
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Então, de novo, estamos empurrando um wallet para o cliente? Não, o wallet já é dele. 
Nós estamos fornecendo os serviços paralelos, que chamamos de microsserviços, 
porque na verdade achamos, de novo, que o truque não está em quem fornece o 
wallet ou não, o truque está em como trazer transações para dentro do wallet.  
 
Por isso o Apple Pay está tendo problema, porque não está conseguindo fazer 
transações dentro do sistema, mas será o mesmo desafio do Google, do Samsung 
Pay etc.  
 
Ali, achamos que os bancos são mais fortes, que eles já conhecem seus clientes. Eles 
já sabem que serviços eles podem oferecer para eles que façam sentido, e então o 
cliente se empolgará para entrar no sistema. 
 
Vale a pena aqui constatar que, em menos de três meses que temos de operação 
desse sistema, já conseguimos ter 150.000 downloads em Android e iPhone. 
 
Mas, de novo, estamos desenvolvendo soluções que possam trazer benefícios para os 
usuários bancários e para os bancos. Por exemplo, temos desenvolvido uma solução 
de couponing, que é um app dentro do mobile. Utilizando tecnologia QR Code, hoje 
podemos facilitar para todos esses usuários que já fazem algum tipo de pagamento 
entrar também no sistema de couponing, ter ofertas, descontos, geração de voucher 
de desconto etc., tudo isso fornecido pela nossa solução. 
 
Já temos um projeto em andamento, pronto, onde temos um app que colocamos no 
mobile do comércio; no e-commerce, já conseguimos colocar QR Codes na internet; e 
na rede bancária, dentro dos POSs, também já colocamos um QR Code, justamente 
para fazer o redemption. 
 
É aqui que está a Valid. A Valid não é só o cartão, não é só o chip. Nós já falamos 
com esses bancos, já temos conexão com eles, então estamos fornecendo soluções 
digitais para eles também. 
 
Mas é só nesse cliente na Colômbia? Não, estamos também na Espanha. Na 
Espanha, conseguimos desenvolver um projeto com a Ticketmaster, que é um 
fornecedor mundial de eventos, e com a Samsung, onde eles viam o que eles queriam 
fazer.  
 
Assim que uma pessoa comprasse um evento na Ticketmaster, ele podia baixar dentro 
do seu celular, que era NFC, o evento, e também colocar um pre-pay para, assim que 
chegar ao Rock in Rio, primeiro, passar com seu celular e ter entrada ao evento, 
porque ele comprou e já até baixou no celular, e também fazer compras com o celular 
NFC. 
 
Toda essa solução foi feita por nós, não só o aplicativo no mobile, mas também a 
solução de back-end, onde vemos as estatísticas, onde enviamos a informação para a 
Ticketmaster do que está sendo consumido etc. Esse é um projeto também feito por 
nós, que tem tido bastante sucesso e achamos que replicaremos rapidamente em 
outros lugares. 
 
Então, como estamos entrando nesse tipo de soluções? Por acaso? Não. É porque a 
Valid tem várias tecnologias dentro de casa que nos permitem poder entrar nesses 
projetos. Temos uma expertise muito forte no desenvolvimento de mobile app. 
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Também, não sei se vocês lembram, mas fizemos investimentos na área de data. Na 
verdade, hoje, fornecer um mobile app é muito fácil. Você pode colocar até estudantes 
para fazer. Mas é aí que está a diferença? Não, a diferença está em como você trata a 
informação que você disponibiliza nesse mobile app, ou a informação que você recebe 
no momento em que o usuário faz o pagamento, a consulta, a transação. É ali que 
está a diferença. E é essa diferença que você leva para seu cliente, o banco, a 
Ticketmaster, ou o retailer. 
 
E nós temos feito muitos investimentos na área de data marketing e analytics, 
justamente para trazer esse conhecimento, trazer essa informação para o retailer ou o 
banco, para ele desenvolver serviços ainda mais atrativos para seus clientes. 
 
E finalmente, a Valid é reconhecida por desenvolver serviços de tecnologia. Então, de 
novo, não é só um app, tem uma plataforma por trás, que é aquele Valid Secure 
Services Hub. Temos uma plataforma de segurança que permite fazer conexões 
seguras com o banco, com o retailer, com o mobile etc. 
 
E honestamente, estamos muito gratos também porque, além de poder colocar todo o 
know-how que temos dentro de casa, estamos permitindo entrar em outra área de 
negócios na qual não tínhamos imaginado que poderíamos entrar. 
 
O que é? Em todos esses projetos que eu falei para vocês, e tem outros mais, o 
modelo de negócios que temos é recorrente; ou seja, cobramos um set-up fee para 
começar o projeto, e depois o cliente nos paga um fee por usuário ativo e um por 
transação. Assim que montamos o sistema, começamos a ter um modelo de revenue 
recorrente. 
 
Se o sistema tem sucesso, para nós é melhor, porque então temos garantida uma 
receita recorrente o tempo todo, e isso é muito importante para nós. Não é apenas um 
set-up, você vende uma vez e vai embora, não. Isso significa que você tem que ter um 
produto bom, tem que estar atualizando e tem que ter sucesso, justamente para o 
cliente continuar usando. 
 
Mas quais são as oportunidades da Valid em todo esse contexto? Há várias, mas, sem 
dúvida alguma, e o Affonso já colocou isso muito claramente para nós, temos uma 
série de ativos dentro da Empresa que nos fazem diferentes de todo mundo. Temos 
soluções de payment, de mobile, temos digital certification, temos data analytics e 
temos identificação. 
 
Todas essas tecnologias e serviços nos permitem participar de soluções de ID 
internacional, internet of things, healthcare, electronic wallet etc.  
 
Posso falar para vocês com certeza absoluta, IntelCav, Thomas Greg e todo esse 
pessoal não só não têm tecnologia, como também não tem todo esse portfólio de 
soluções. Mas não só no Brasil: CPI e Perfect Plastic nos Estados Unidos apenas 
fornecem cartões, não fornecem mais nada. Claro, nossos concorrentes de verdade 
são Gemalto, Oberthur, Morpho, eles são fortes também. Mas estamos cabeça a 
cabeça com eles, temos tecnologia para competir e ganhar projetos 
internacionalmente. 
 
Todo mundo está falando agora de internet of things, e a verdade é que internet of 
things são muitas coisas, não é só chip, não é só solução, não é só conectividade. Há 
muitas variáveis que temos que considerar. 
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Mas, de novo, onde a Valid está atuando? Nosso foco é identidade de pessoas, 
objetos e senhas, fisicamente e digitalmente. Temos data analytics. Novamente, o 
pessoal questionava lá atrás: “por que a Valid fez investimentos em data analytics?”. 
Aqui está a resposta. Se você não faz data analytics e internet of things, você não 
existe, você é só um fornecedor de cards. 
 
Temos plataformas, como já coloquei para vocês, por exemplo, de subscription 
manager. Em internet of things, temos que fazer provisioning e ativação de aplicações. 
Nós temos essa tecnologia. 
 
E também trabalhamos na parte de segurança, digital certification, então temos como 
fazer a assinatura digital, temos como fazer comprovante de transação, e nessa área 
de segurança, já estamos trabalhando no blockchain, porque ali temos transação.  
 
Então, a Valid está acompanhando de perto todas essas novas tecnologias, mas mais 
do que acompanhar a tecnologia, estamos colocando elas para funcionarem nesse 
segmento de mercado, que são os que estão empurrando todos os nossos clientes. 
 
A Valid tem um posicionamento bem diferenciado. Achamos que, com toda essa base 
de clientes que temos atualmente, conseguiremos ter casos de sucesso muito 
interessantes, não só no Brasil, mas também fora dele, e acho que isso nos posiciona 
muito bem. 
 
Finalmente, temos toda essa parte de data marketing, temos uma operação muito forte 
nos Estados Unidos; a Valid atende hoje vários retailers muito grandes. Não sei se 
vocês têm escutado, mas nós fornecemos toda a solução de data analytics para a 
Guitar Center. Não sei se alguém aqui gosta de violão, mas a Guitar Center tem 50 
milhões de usuários. Nós tocamos o banco de dados de um cliente que tem 50 
milhões de usuários. Fazemos as campanhas de marketing e de promoção de todos 
os produtos deles. Tudo o que está no site deles foi feito por nós. Esse é o negócio 
que fazemos com data marketing. 
 
De novo, acho que isso coloca a Valid de forma diferenciada, em relação ao resto dos 
concorrentes. 
 
Nossa forma de ver data, e não só data analytics, mas a capacidade de ter a 
informação de um usuário, saber que tipo de produto e serviço fornecer para ele e ter 
tecnologia para rodar campanhas e executar essas ofertas. E nós temos esses três 
elementos.   
 
E só para fechar, são os últimos dois slides, nunca esquecemos dos nossos clientes, 
até porque, como falei para vocês no início, nossa base de clientes é muito boa. São 
clientes muito grandes, muito inovadores também. Por exemplo, vocês lembram que 
fazemos também muita impressão eletrônica, aqui, no Brasil, que nada mais é do que 
fornecer extrato bancário, fatura etc. Agora, fazemos tudo isso eletronicamente.  
 
A maioria dos clientes diz “Valid, vocês já fazem o papel para mim. Não poderiam 
fazer o eletrônico? Meus clientes estão pedindo eletrônico, e, não só isso, eu gostaria 
de oferecer outros tipos de serviços através dessa comunicação eletrônica”.  
 
Então, desenvolvemos uma plataforma com vários tipos de funcionalidades, e 
atualmente já fornecemos para vários clientes brasileiros, bancos incluídos, tecnologia 
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de comunicação eletrônica via e-mail, SMS e mobile app, para que eles tenham 
alternativa à impressão de papel.  
 
Então, de novo, é um exemplo de que a Valid está se transformando, estamos 
conseguindo aproveitar a nossa base instalar de clientes. As tecnologias 
desenvolvidas dentro de casa e com parcerias, e trazendo novos serviços para eles.  
 
Nessa transformação, temos como foco a eficiência, como o Affonso colocou, que é 
fundamental para sermos competitivos.  
 
Expansão global. Se você não em escala, não pode competir nesse mundo; então, 
estamos nesse processo também.  
 
Tecnologia. Temos que ter nossa tecnologia também, não podemos pode ficar preso 
ou dependentes dos outros. A Valid tem feito muitos investimentos nesse sentido, 
também.  
 
Serviço. O Affonso todos os dias repete isso para nós: nós não oferecemos produtos, 
não empurramos produtos para os nossos clientes, o que nós fazemos é serviço. Se 
faz sentido para o nosso cliente, nós entregamos serviço; se não faz sentido para ele, 
não fazemos. 
 
E, fundamentalmente, digital. É ali que queremos enxergar a Valid, ali é o nosso 
caminho. Estamos indo para lá, mas com bases; com clientes, tecnologia e expansão.  
E sempre com um único objetivo: a satisfação do nosso cliente.  
 
Obrigado, pessoal.  
 
Apimec: 
 
Obrigado, Jorge. Vou aproveitar a oportunidade e, pelo fato de a Valid se utilizar das 
reuniões Apimec por 11 consecutivamente, sem interrupção, como reconhecimento 
por esse fato, a Apimec gostaria de entregar o Selo de Assiduidade de 11 Anos Ouro 
para o Affonso. Por favor. Parabéns.  
 
Agora iniciaremos a sessão de debates. Quero lembrar a todos que, por favor, façam 
uso do microfone, identifiquem-se durante a pergunta e, na medida do possível, façam 
apenas duas perguntas de cada vez, para que todos possam fazer perguntas, e 
depois voltaremos para outras perguntas.  
 
Gabriel Gusan, Bradesco:  
 
Bom dia. Minha primeira pergunta é sobre o mercado de cartões com chip nos 
Estados Unidos. Eu gostaria de ter uma ideia da situação atual. Já houve uma última 
atualização no resultado do 3T, mas gostaria de saber um pouco mais sobre o que 
está acontecendo na ponta.  
 
E a segunda pergunta, o que seria desse mercado uma vez terminada essa maior 
parte da migração? O que é o tamanho do mercado de reposição só nos Estados 
Unidos, falando só de EMV?  
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Jorge Alberto Hernandez Olveira: 
 
Obrigado pela pergunta. O que enxergamos nos Estados Unidos é o seguinte: houve 
aquele slowdown, como eles chama. Eles migraram quase toda a parte de crédito e 
uma parte do débito, mas há muitos produtos, que eles chamam de co-branded ou 
white label, como um WalMart Citi, por exemplo – não é o melhor exemplo, mas é 
assim, um retail com um banco –, e muitos desses produtos não foram migrados 
ainda, por vários motivos.  
 
Custo, porque no final, para eles é custo; e, por outro lado, também porque eles 
acham que a aquisição de transações, quando você faz o pagamento, a experiência 
do usuário não está muito boa.  
 
Com certeza vocês já devem ter visto no Google, na Internet – eu até tenho uma foto 
aqui –, às vezes você vai fazer o pagamento no POS, no Brasil, você vai colocar o seu 
cartão com chip e eles não deixam, tem um tape que diz que não se usa chip. É 
impressionante o número de lugares que colocam esse tape para você não usar. Por 
quê? Porque para eles, que um usuário fique 20, 30 segundos, 1 minuto esperando 
pela autorização, é inaceitável.  
 
Evidentemente, o problema não é a tecnologia do chip, é a interconexão das redes. 
Vocês sabem muito melhor que nós que aqui há Cielo, Rede, e pronto, uns outros 
menores, mas lá há 1.000 diferentes. Então, as interconexões não estão acontecendo 
corretamente.  
 
Aí pessoa fica 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos esperando uma aprovação, e para os 
americanos isso é inaceitável. Então, eles falam, “não, use o magstripe”. Pronto.  
 
Então, esse processo da experiência do usuário não ter sido tão legal agora fez com 
que eles recuassem um pouco, até terem o sistema rodando corretamente. Eles estão 
falando que agora, no 2S17, voltarão a ter uma produção normal, uma demanda 
normal de cartões.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
E outra coisa em que estamos apostando muito é no mix. Hoje, o mix que temos de 
EMV contra magnético está bem desbalanceado. Por incrível que pareça, muito mais 
em direção ao magnético. Então, ainda que no limite de 100% dos cartões, o que 
nunca será, 80% a 90% da base de cartões nos Estados Unidos, como no Brasil, será 
EMV, isso para nós também é positivo, porque o mix vai mais em direção a um 
produto com valor agregado.  
 
Hoje, a base dos Estados Unidos gira em torno de 1,2 bilhão de cartões. Ela cresce 
naturalmente em 3% a 4% ao ano, mas hoje, como eu acabei de falar, grande parte 
dessa base ainda é com banda magnética. Quando isso for mais em direção ao EMV, 
para nós será melhor, mas base é essa.  
 
Marcelo Cintra, Goldman Sachs: 
 
Bom dia. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é um pouco relacionada ainda a meios de 
pagamento. Durante a apresentação, vocês mostraram algumas estratégias de 
expansão global, talvez, pegar contratos na Ásia, Europa e África. Eu gostaria de 
entender como isso se daria, se via, talvez, uma aquisição local, ou abrir uma planta 
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local, porque também foi dito que é muito importante você estar próximo do cliente, 
principalmente devido à personalização dos cartões. Gostaria de entender isso um 
pouco melhor.  
 
E se puderem também falar um pouco mais sobre outras tecnologias, outros serviços 
que não falaram aqui, como, por exemplo, Sicobe, se ainda existe algo sobre isso; 
SCORPIOS etc. Obrigado.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Com relação à Ásia e África, temos duas estratégias – corrija-me, Alberto: a primeira é 
vender módulo. Não temos a menor intenção de construir fábrica de plástico em outros 
lugares. Vendermos o módulo para os card manufacturers locais, sim.   
 
Mas temos, sim, o firme propósito de criar sites de personalização fora do País. A 
África é um mercado excepcional, com uma população maior que a do Brasil, hoje. A 
Ásia também, em certos nichos, como personalização; temos total interesse em criar 
centros de personalização.  
 
Como fazer esses centros de personalização? Em alguns lugares, sem dúvida alguma, 
haverá oportunidades de aquisição, e em alguns outros valerá a pena construir do 
zero. É caso a caso. Mas construir fábrica de produção de cartão plástico, não.  
 
Com relação a Sicobe e SCORPIOS, no SCORPIOS, inclusive, a licitação, em tese, é 
amanhã. Eu digo ‘em tese’ porque tudo sempre pode acontecer. Está andando, e 
andando bem. Vamos aguardar a amanhã. Estamos com a nossa proposta pronta 
para apresentar amanhã ao órgão licitatório, e vamos ver.  
 
O Sicobe não tem uma definição de data. Eles definiram que manterão, saiu 
recentemente algum valor, explicando que eles têm interesse, sim, em manter esse 
controle. E o controle, da maneira em que eles estão pensando em fazer, a Valid está 
100% apta a fazer. É difícil falar qualquer coisa sobre Sicobe agora, porque não há 
definição.  
 
No SCORPIOS, estamos prontos, faremos a nossa proposta amanhã, e assim que 
tivermos um resultado, passaremos para vocês.  
 
Marcelo Cintra: 
 
Desculpe, mas vocês têm uma estimativa de tamanho, receita ou margem nesses 
dois? Ou talvez só no SCORPIOS, já que é amanhã o edital? 
  
Carlos Affonso d’Albuquerque:  
 
Tem, e eu não falo nem sobre tortura. Mas não precisa nem tentar a tortura.  
 
Marcelo Cintra: 
 
Obrigado.  
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Alexandre Spada, Itaú BBA:  
 
Bom dia a todos. Eu tenho um follow-up da pergunta do Cintra. Affonso, um dos 
argumentos que a Valid sempre usou como favoráveis no Brasil, por exemplo, quando 
olhamos para o mercado de EMVs, é justamente um relacionamento de longa data 
com os bancos. Como você pretende quebrar essa barreias em mercados nos quais 
você não conhece os players, como África e Ásia? 
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Não é fácil mesmo. Você se lembra dos Estados Unidos, não é?  Nos Estados Unidos, 
quando entramos, no final do 2012, havia o mesmo problema. Mas mas você entra 
com uma estratégia, com o modus operandi de sucesso que temos no Brasil, primeiro, 
compramos uma empresa, a antiga Vmark, que já tinha relação de longa data com o 
cliente, e implantamos lá o que fazemos no Brasil, que é ouvir o cliente.  
 
Como o Alberto bem colocou aqui, nesses três anos, quase quatro agora, em que 
estamos nos Estados Unidos, nunca empurramos nada para o cliente. Entendemos o 
que ele queria, fizemos os ajustes necessários para aquela demanda dele, e fomos 
adiante. Essa é a nossa metodologia.  
 
Com relação à Ásia e África, será o mix entre aquisições, onde for melhor, ou a única 
maneira que teremos será aquisição; e haverá aqueles mercados em que não, 
podemos conseguir entrar, porque são clientes globais que, eventualmente, 
atenderemos. Então, poderemos conseguir atender fazendo do zero, fazendo 
investimentos sem aquisição.  
 
Não é fácil. Não estou dizendo que já entraremos ganhando mercado. Veremos o 
potencial daquele mercado, traçaremos a estratégia e iremos adiante.  
 
Na África, sem querer antecipar nada, seria melhor fazermos uma pequena aquisição, 
com alguém que já tenha algum cliente lá, que já tenha um histórico. Na Ásia, não. Na 
Ásia, se mostrarmos, principalmente, que temos bons clientes nas Américas, que 
somos confiáveis nas Américas, as portas são mais abertas.  
 
Concorda, Alberto?  
 
Jorge Alberto Hernandez Olveira: 
 
Sim. Eu só gostaria de acrescentar que, na verdade, a estratégia é o mix, como o 
Affonso colocou. Por exemplo, na Ásia, outro benefício que conseguimos através da 
ex-Fundamenture foi que eles já têm desenvolvida uma rede de parceiros 
impressionante.  
 
Evidentemente, nem eles, estando lá, em Singapura, por exemplo, vendem direito 
para muitos clientes. Eles têm parceiros muito fortes na Tailândia, Filipinas etc., e 
através desses parceiros, fazem a venda. Por isso nosso foco em ter a nossa própria 
tecnologia. Desenvolvemos o nosso chip, com o seu OS, e através desse parceiro 
local, fazemos a venda. Já são parceiros nossos.  
 
Então, teremos um mix de estratégias. Às vezes iremos diretamente, como o Affonso 
colocou; em alguns países, vale mesmo a pena que Valid faça investimentos para 
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tocar o cliente diretamente e, em outros casos, é por meio de uma rede de parceiros 
que conseguiremos vender. 
 
Gustavo Lobo, JPMorgan: 
 
Duas perguntas. Primeiro, um follow-up sobre SCORPIOS. Eu gostaria de entender 
exatamente o que acontece amanhã. Serão abertos os envelopes? Ganhou ou não 
ganhou, e aí começa a faturar quando? Como é o processo?  
 
E, segundo, sobre o ticket médio de telecom. Por um lado, vocês têm essa pressão de 
preço que vocês indicaram em cada um dos produtos, mas, por outro, há a migração 
de 2G para 3G, de 3G para 4G. Como fica a resultante dessa tendência? 
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Com relação ao SCORPIOS, amanhã apresentaremos a proposta amanhã, todos 
apresentarão propostas, e o primeiro item a ser analisado é preço.  Quem apresentar 
o melhor preço, a princípio, leva, e aí vem a parte técnica, que provará nos próximos 
60 dias, mais ou menos, se realmente tem condições de fazer aquilo.  
 
Em apresentadas as condições técnicas, você é homologado e tem de sete a dez 
meses para implementar toda a solução.  
 
Com relação a ticket médio de telecom, vou deixar para o Alberto.  
 
Jorge Alberto Hernandez Olveira: 
 
Ali, na verdade, há um mix de fatores que nos ajudará a implementar esse ticket 
médio. Por exemplo, como a Rita colocou na sua apresentação, estamos entrando em 
novos grupos internacionais? Quais? Vodafone. Nós tínhamos uma presença menor 
na Vodafone na Índia, mas agora estamos sendo homologados para entrar em outras 
filiais do grupo na África e, inclusive, na Europa. Aí, o preço da Vodafone é bem maior.  
 
Telefonica, outro grupo. Neste ano, conseguimos entrar pela primeira vez na O2, que 
é a filial mais high end do Grupo Telefonica, na Inglaterra. Então, temos um braço de 
produto low end, low cost, que é a Ásia, mas temos também outro braço, que é o 
produto high end, em mercados desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos.   
 
Por exemplo, nossa expectativa também, nos Estados Unidos, hoje, em que há 
produtos high end de bom preço, é implementar a nossa participação na T-Mobile, que 
já é nosso cliente, mas entraremos também na AT&T.  
 
Todo esse mix, somado àqueles clientes que estão em 2G, 3G, os quais migrarão 
para 4G, nos faz termos uma boa perspectiva de ter um ticket médio bom, aceitável.  
 
Alexandre Spada, Itaú BBA:  
 
Eu tenho mais uma pergunta. Eu entendo que vocês não fazem personalização nos 
Estados Unidos, por razões de como o mercado se desenvolveu lá. Existe esse tipo de 
planejamento na Valid para começar a trabalhar com personalização lá? E que tipo de 
barreira existe para que isso aconteça?  
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José Alberto Hernandez Olveira: 
 
Os Estados Unidos têm essa particularidade. Aqueles bancos chamados de Tier 1, os 
gigantes, têm seus próprios centros de personalização. É assim que funciona lá. Mas 
nós identificamos, e nossos concorrentes também, que o mercado dos Mid-Tier, como 
eles chamam, também está precisando muito desses serviços.  
 
Hoje, quem fornece esse serviço para eles? Os processadores, como FIS, First Data, 
Fiserv, entre outros. Mas, ainda assim, não é suficiente, até porque nem todos eles 
têm experiência no chip.  
 
Por exemplo, o investimento que fizemos naquele HP Indigo foi justamente para isso. 
Na verdade, para fornecer ao cartão, mas personalizá-lo também. É justamente esse 
segmento de bancos menores, mas que têm um ASP muito bom.  
 
Então, já estamos começando a fazer personalização, já conversamos com clientes; 
aliás, um dos processadores, que é a Lyons Data, fornece personalização para 
bancos, precisava de alguém que fosse o backup do seu serviço de personalização, e 
escolheram a Valid. Então, a Valid está fazendo a personalização para eles. Temos lá 
um centro de personalização que já faz isso, então. Fizemos apenas investimentos 
adicionais em tecnologia, maquinário mais novo para tivemos uma capacidade 
instalada melhor.  
 
Já estamos tocando esse segmento de personalização também para os Mid-Tier.  
 
Alexandre Spada:  
 
Obrigado. Eu tenho uma última: dado tudo isso, foi surpreendente ver no 3T que a 
Valid conseguiu manter a margem nos Estados Unidos, mesmo com a demanda de 
cartão EMV muito baixa. Podemos imaginar que esse tipo de margem que a Valid teve 
em trimestres normais pode ser encarado como um piso?  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Sim. Espero que sim. Mas é aí que está a beleza, como o Alberto falou. Estamos 
adicionando serviços à Valid como um todo, nos Estados Unidos principalmente. 
Nosso volume de SIM Card nos Estados Unidos aumentou muito de um ano para o 
outro nos Estados Unidos. Parte do resultado do pagamento que aconteceu, apesar 
de volume baixo de EMV nos Estados Unidos, veio através de personalização.  
 
É aquilo que sempre vimos falando a todos vocês: acreditamos que a velocidade de 
cruzeiro de margem para os Estados Unidos são os 10%. Com um volume muito maior 
no ano passado, 2015, suamos para chegar aos 10. Hoje, com o volume bem menor 
no 3T, conseguimos manter isso, porque estamos adicionando serviços de valor 
agregado. Essa é a tendência da Valid.  
 
Marcelo Cintra: 
 
Se puder fazer mais uma pergunta também, em relação aos estados, existe uma 
preocupação muito grande, os estados são com problemas fiscais e financeiros no 
Brasil, e são grandes clientes da Valid em ID. Eu gostaria de escutar um pouco de 
vocês como está indo a evolução, talvez de inadimplência ou atraso de pagamentos, 
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se isso é preocupante, qual é o tamanho disso, e se houve alguma evolução nos 
últimos meses, que foram relativamente preocupantes.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Isso é muito preocupante, sem dúvida. Por enquanto, até o 3T e um pouco do início do 
4T, vemos os atrasos ainda em níveis normais. Mas é muito preocupante. Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão decretando estado de calamidade 
financeira.  
 
De novo, por contrato, se houver certo nível de atraso, podemos parar de produzir. 
Podemos simplesmente falar “não temos como continuar enquanto não nos pagarem o 
que devem”. Podemos fazer isso? Podemos. Eventualmente faremos, se for 
necessário? Vamos.   
 
Mas com muito cuidado, porque, de novo, são clientes de 20 anos que estão 
passando por uma dificuldade enorme. Um pouco de segurança que temos nisso é o 
fato de que esse serviço que prestamos para eles é um cash cow para o estado. 
Lembrando, em média, cobramos cerca de R$20 por carteira, e nós aqui, que 
renovamos a carteira, pagamos R$120 quando é barato. E o Estado recebe adiantado, 
e ainda atrasa 90 dias, então, ele faz um fluxo de caixa interessante.  
 
Se eu resolvo para, cria-se um problema muito grande para o Estado, porque o 
cidadão que pagou pela carteira de motorista, para renovar sua carteira, vai ao 
Poupatempo e estaremos fechados porque não recebemos o nosso dinheiro, é um 
problema. Isso nos preocupa muito.  
 
Já passamos por isso no passado? Algumas vezes, em algumas crises, mas essa 
crise é muito grande. Estamos tendo, estamos conversando com todos os principais 
clientes para dizer “dentro de um limite de racionalidade de atraso, administraremos. 
Acima de certo ponto, teremos de tomar uma medida diferente”. Mas isso nos 
preocupa, sem dúvida alguma.  
 
Kléber, jornalista e engenheiro.  
 
Eu gostaria de colocar a vocês algo que é importante, porque vejo muito na área de 
vocês, e principalmente o que vocês colocaram na área de telecom. Por exemplo, 
alguns dados: hoje, no Brasil, há 70.000 torres. Ainda faltam 70.000 Nossa conexão 
hoje é uma das piores do mundo; estamos por volta do 50º lugar. A Coreia é a 
primeira.  
 
Outra coisa: nós temos dois impostos hoje, o Fust e o Fistel, que já arrecadaram R$80 
bilhões, e isso nunca foi para a área de telecom. São impostos exclusivos para a área 
de telecom, e foram para fazer tudo, para pagar previdência, estrada, tudo que vocês 
puderem imaginar, menos para a área de telecom.  
 
Então, o que acontece hoje no País é que nosso imposto é um dos mais caros do 
mundo, em torno de 47%. Nos Estados Unidos são 17%. A área de telecom fica 
totalmente espremida, e sem uma lata velocidade, uma conexão perfeita, que, 
infelizmente, a cada ano – só para vocês saberem – do Fust e do Fistel são R$10 
bilhões que não vão para a área, e são arrecadados da área. Só para vocês terem 
uma noção do que se precisa fazer, ainda.  
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Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Sem dúvida, há muita coisa para se fazer. Vamos esperar que façam, e aí teremos um 
mercado melhor.  
 
Fernando Fontoura, Bradesco Asset Management: 
 
Bom dia. Vocês poderiam comentar um pouco a respeito da transação da Oberthur 
com a Morpho, e quais as implicações disso para o mercado mundial? Se acreditam 
que podem acontecer novos M&As com esse porte, como vocês percebem isso? Por 
gentileza.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Isso mostra claramente que o mercado em que estamos, de smart cards, seja de 
telecom ou de meios de pagamento, passa por uma consolidação, e essa 
consolidação é ‘drivada’ principalmente pela necessidade de volume, de escala.  
 
Especificamente sobre Oberthur e Morpho, vemos que, eventualmente, a soma de um 
mais um não é igual a dois, é menor que dois, como o Alberto explicou, pela 
sobreposição que eles têm e pela dinâmica de mercado. Nenhum dos nossos clientes 
quer ter apenas um ou dois fornecedores, ele quer ter três ou quatro.  
 
Então, ao mesmo tempo em que vemos a Oberthur-Morpho encostando muito na 
Gemalto, que é disparada a maior empresa desse mercado, vemos certo interesse dos 
nossos clientes, sabendo qual é nossa posição. E nossa posição é de que os 
atenderemos cada vez mais.  
 
Podem haver novas consolidações? Acreditamos que sim, devem acontecer novas 
consolidações nesse mercado. Como o Alberto falou, há um excesso de oferta em 
nosso mercado, então essas empresas menores tendem a se juntar de alguma forma.  
 
Qual será o movimento da Gemalto? Até onde sabemos, a Gemalto tentou fazer a 
aquisição da Morpho, não conseguiu.  
 
Agora, temos que ficar atentos. Se passará por consolidação nos próximos anos, sim.  
 
Arnaldo Romeiro: 
 
Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a parte de certificação digital, 
que hoje é uma menor divisão, está crescendo, tem perspectivas.  
 
E se puderem dar um pouco mais de visão sobre esse projeto as principais perguntas 
e temas que serão abordados.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
A certificação digital andou bem nesses últimos dois anos. Conseguimos atingir um 
market share de 15%, depois de uma análise mais profunda de mercado, que 
esperávamos.  
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Mas a certificação digital é muito importante no todo. Ela tem hoje um nicho específico 
em que ela atua, mas como o Alberto colocou no penúltimo ou no último slide, ela 
comporá, junto com data, uma solução completa para um blockchain, por exemplo.  
 
No blockchain, hoje, uma grande dúvida que se tem é com relação à segurança, se o 
outro lado é quem diz que é. A certificação digital vem ao encontro disso, para poder 
resolver isso.  
 
A própria identificação ao longo do tempo, quando você vai a um e-commerce, que o 
Alberto colocou como um dos primeiros, sem uma certificação digital muito atuante 
nisso, fica frágil. 30% hoje das transações efetuadas no e-commerce são negadas 
depois de realizadas, porque não se usou um certificado digital. Porque quando você 
usa um certificado digital para abrir um website, e você poder fazer uma transação 
pelo e-commerce, com certificação digital você não pode, depois disso, dizer que não 
foi você quem fez. Então, ela vem compor a oferta mais ampla da Valid.  
 
A mesma coisa com o data. Lá atrás, ele foi exatamente isso. Não é que queremos 
atender o retail nos Estados Unidos apenas – claro que queremos, porque é um 
mercado lindo –, o objetivo final não é esse. É, de novo, ter dentro de casa a expertise 
para atender esse mercado que está vindo.  
 
Quando houver a internet of things, como o Alberto bem colocou aqui, eu não quero 
ser apenas um provedor do embedded UICC. Eu quero fornecer isso, quero fornecer 
sistema operacional e, para muitos desses clientes de IoT, quero ser o data 
management deles.  
 
De novo, isso tudo é um contexto. Vem porque acreditamos que ‘santo de casa não 
faz milagre’. Estamos fazendo uma reestruturação enorme na Companhia. Como 
nosso supply chain na Ásia fala, estamos ‘desvirando todas as pedras’, cada linha. 
Mas será que estamos analisando sem viés? Vamos nos desafiar. Acreditamos que há 
mais espaço de reestruturação, de procura de redução de custo, que não estamos 
vendo. Como estamos olhando de dentro da Empresa, não estamos percebendo, não 
temos novas ferramentas.  
 
Então, acreditamos que isso irá nos ajudar nesse sentido, mas não poderíamos fazer 
isso antes de fazermos o dever de casa. Fizemos nosso dever de casa, vamos 
entregar isso no 1T, e já no início do ano, entraremos em campo para ver “além disso, 
podemos fazer essas outras coisas”. De novo, quando tivermos esse diagnóstico 
pronto, voltaremos a vocês.  
 
Bruno Mendonça, Santander: 
 
Quero fazer uma pergunta bem mais a longo prazo. Quando vocês sentam para fazer 
o planejamento estratégico de cinco, dez anos, temos muito claro que a Valid é uma 
Empresa que conseguiu se reinventar muitas vezes no passado, mas o que temos 
percebido hoje no mercado de tecnologia e relacionados é que os ciclos de ruptura 
tecnológica têm se encurtado cada vez mais.  
 
Minha pergunta é: nesses planejamentos de longo prazo que vocês fazem, 
CAPEX/P&D, como é o processo de definição dessas duas linhas de custos? E quanto 
custará para a Valid se reinventar quantas vezes for preciso? Eu entendo que estão 
buscando novas geografias, buscando mercados que estão se consolidando, mas 
talvez tenham que entrar em outros, então há um custo de manutenção de receita.  
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Quem é de telecom sempre tem um conceito, quando se pergunta o que é o CAPEX 
de manutenção, a pergunta de volta sempre é “manutenção do quê? Da planta ou da 
receita?”. Porque não é uma indústria, como o conceito original lá de trás.  
 
Então, como vocês fazem essas estimativas de CAPEX/P&D, e como é a cabeça da 
Companhia? 
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Primeiro, é por isso que não fazemos de dez anos. Seria um exercício de ‘chutometria’ 
absurdo. Nosso planejamento estratégico, hoje, é para 2020 e 2021. E a tendência é 
cada vez mais digital.  
 
Mas o mais digital significa que diminuiremos o que somos hoje, o que fazemos? Não. 
E sua pergunta é muito interessante, porque se somarmos o R&D com o CAPEX dá X, 
e hoje, grande parte desse X vai para CAPEX, e uma menor parte vai para R&D. O 
que veremos a partir de agora é isso indo mais em direção do R&D e menos para o 
físico, porque o que manteremos, realmente, é o de manutenção nas plantas. 
Manteremos aquilo no mínimo.  
 
Como o Alberto colocou, tivemos que fazer uma aquisição de US$1,5 milhão, não é 
muito dinheiro – a Indigo –, mas e o equipamento de personalização digital? É isso 
que faremos.  
 
Mas você verá, em nosso R&D/CAPEX, mais em direção ao R&D. E só deixando 
claro, não nos reinventamos. Não estamos aqui para fazer alguma coisa disruptiva, 
senão custaria uma fortuna, para tentar empurrar para o cliente. Hoje, posso garantir 
que, nos quatro grandes bancos brasileiros, com certeza há pelo menos duas pessoas 
nossas em cada um deles conversando com a área de inovação desses bancos. Para 
quê? Para entender o que eles estão pensando, do que eles estão precisando. Para 
trazer de volta para dentro de casa, para o nosso R&D e preparar isso para eles.  
 
Esse é nossa estratégia, é muito clara. O Alberto terminou com a última palavra, 
‘digital’, e é isso, vamos para o digital. Mas eu tenho que deixar isso claro. “Vamos 
fechar todas as plantas?”, não. As deixaremos mais eficientes. Talvez ainda mais 
concentradas, porque o mercado, como o Alberto mostrou, depende de eficiência, e 
isso conseguiremos, só olhando para dentro de casa, com o trabalho de casa que 
fizemos. Mas, cada vez mais, queremos atender o cliente.  
 
Jorge Alberto Hernandez Olveira: 
 
Eu gostaria apenas de acrescentar um ponto, porque achei bem interessante sua 
pergunta. De novo, reforçando o que o Affonso falou, e vou me desculpar, mas, no 
meu caso, vou me comparar com minha antiga vida.  
 
Na outra empresa, o pessoal trabalha mais com a ideia de desenvolver tecnologia 
disruptiva. Posso confirmar, são dados quase que públicos deles, que 80% das 
iniciativas que eles tiveram falharam. Desenvolveram produtos que não conseguiram 
ser comerciais. Isso está errado? Não, é um modelo. Aqueles outros 20% que eles 
conseguiram emplacar, fazer comercialmente, deram muito certo.  
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Mas o foco deles é desenvolver conceitos, e eles têm uma metodologia bem 
interessante para fazer isso, desenvolver conceitos novos, mas estão apostando.  
 
Nós, como colocou o Affonso, pensamos diferente. Pensamos que a melhor fonte de 
ideias vem de nossos clientes. São eles que conhecem o negócio deles, são eles que 
sabem onde estão os problemas ou as oportunidades.  
 
Então, em vez de fazermos apostas, vamos falar com nosso cliente, tentar ver com 
qual dessas ideias podemos contribuir, e faremos esse desenvolvimento. Nós não 
temos um projeto que comece com uma ideia sem saber se tem clientes. Não temos 
nenhum projeto dentro da Valid em que estejamos resolvendo um problema que ainda 
não existe. Todos são projetos pagos pelos clientes.  
 
O segundo ponto é que, honestamente, fazer projeções é bem complexo. No LRP da 
Gemalto, não o de agora, mas no anterior, eles apostaram quase metade da receita de 
tecnologia e serviços que no NFC o elemento seguro ficaria no chip. Metade da 
receita. E vocês sabem o que aconteceu. A metade foi para o lixo.  
 
É difícil, não os estou criticando; muito pelo contrário, eles fazem essas apostas. Mas 
nós não fazemos isso. Falamos com os clientes, tentamos entender onde podemos 
agregar, e não fazemos tecnologia por fazer. Não fazemos sumir tudo. Se faz sentido 
entregar uma solução porque o cliente está pedindo, fazemos.  
 
Eu insisti no que o Affonso falou, porque estou sentindo na pele essa estratégia dele, 
porque, para 2017, estamos investindo em OPEX. E OPEX de quê? Recursos de 
R&D, pesquisa e desenvolvimento, software e serviços. Estamos diminuindo o CAPEX 
de máquinas e aumentando o OPEX de pessoas. A Valid irá investir cada vez mais em 
pessoas, o que é conhecimento e capacidade de inovação. É isso que queremos 
fazer.  
 
Participante: 
 
Eu só gostaria de pegar um gancho no seu último comentário, Alberto, só para 
entender um pouco mais do mercado: pelo que eu vi na sua apresentação, a diferença 
entre o SIM Card e o EMV é basicamente a robustez da tecnologia etc., mas existe 
uma similaridade entre os dois.  
 
Seria possível – e não sei se foi a isso que você se referiu em sua resposta agora – 
utilizar o SIM Card como um meio de pagamento, quase como um EMV? Porque hoje, 
nos meios de pagamento, como Apple Pay, Samsung Pay etc., você necessariamente 
precisa de um smartphone, e nos mercados emergentes há uma quantidade grande 
de pessoas que não tem acesso a smartphones. Se você coloca isso dentro do SIM 
Card, um telefone comum serve quase como um smartphone, se ele serve para 
autenticar na rede, se você consegue mandar um SMS para confirmação. Esse é um 
caminho? Essa migração é possível? Eu gostaria de entender um pouco mais desse 
mercado.  
 
Jorge Alberto Hernandez Olveira: 
 
Excelente pergunta, e acho que está bem sincronizada ao que estamos falando. 
Quando eu falei que a Gemalto fez uma aposta, todo esquema de pagamento precisa 
de um elemento seguro, uma semente que possa garantir que a transação seja 
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segura. A Gemalto apostou no NFC. Foi errado? Não, foi perfeito. NFC é o que está, 
mais ou menos, agora ocupando a maior parte do mercado.  
 
Mas era no SIM Card? Não. Aí errou. Não foi no SIM Card. Foi para onde? Para o 
smartphone. O secure elemento agora está no smartphone. Mas o pessoal já evoluiu 
mais ainda. Falaram “mas será que podemos agregar mais segurança, e não só ter 
um elemento seguro no smartphone?”. Sim, vamos à ‘tokenização’.  
 
Agora, vamos fazer com que seja gerada outra semente, para que cada vez que haja 
uma transação, cada uma dessas transações seja única e irrepetível. Aí apareceu a 
‘tokenização’.  
 
E houve várias iniciativas de ‘tokenização’, mas nenhuma delas vingou, alcançou a 
escala. Há muitas iniciativas boas, mas nenhuma chegou a ter escala, justamente pelo 
que você colocou agora: porque o mercado no mundo todo é diferente. Porque nos 
Estados Unidos e Europa, tudo é smartphone, mas no resto do mundo, não. Aí temos 
o feature phone. E aí, o que fazemos para eles? 
 
Então, o que vemos é que temos que ter várias alternativas de solução para todos os 
clientes. Para muitos deles, temos que ter ‘tokenização’ em smartphone. Se queremos 
vender alguma na Europa ou Estados Unidos, não há outra opção. Mas para alguns 
clientes na América Latina ou na África, precisamos trabalhar com Smart Message 
seguro. Nós temos essa tecnologia? Temos. Então, vamos oferecer isso, uma solução 
de pagamento com SM seguro. E assim vai.  
 
Dependendo do mercado, do cliente e das condições, do contexto do ecossistema, 
temos que propor uma solução. Dificilmente pode-se falar que apenas uma solução 
funcionará para todos. Até por isso o Apple Pay tem suas limitantes, porque apenas 
20% dos smartphones são Apple. Eles não podem contra isso. Existe essa limitante 
que precisa ser considerada.  
 
Por isso a Valid não se casa com uma tecnologia só. Tentamos ter várias iniciativas, 
justamente para oferecer o melhor modelo.  
 
Participante: 
 
Obrigado.  
 
Apimec: 
 
Gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir licença à Valid para fazer alguns avisos 
da Associação. O primeiro deles é que, por favor, não esqueçam de preencher os 
questionários de avaliação. É uma forma de a Valid poder se comparar com outras 
reuniões, e é base também para o Prêmio Qualidade da Melhor Reunião do Ano.  
 
E também, não esqueçam de consultar sempre o site da Apimec SP, porque está 
havendo uma quantidade muito grande de reuniões, inclusive reuniões cujos horários 
batem. Então, seria interessante consultar para ver se as reuniões não mudaram de 
local e de horário.  
 
Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitando a oportunidade de a Valid estar à 
disposição de vocês, com os executivos preparados. 
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Não havendo mais perguntas, agradeço muito a presença de todos, em nome da 
Apimec, e passo a palavra para o Affonso para as considerações finais.  
 
Carlos Affonso d’Albuquerque: 
 
Obrigado. Não preciso dizer que não está fácil, mas tenho que confessar que nunca foi 
fácil. A Valid está nesse mercado há 60 anos, e esse é um ano difícil, 2017 será um 
ano difícil, mas a Valid não está aqui para mais dois anos; está aqui para mais 60 
anos, no mínimo. Acreditamos efetivamente que estamos no caminho certo.  
 
O mercado é essa dificuldade. Vocês viram claramente que não viemos aqui para 
dizer “é simples, é tranquilo”. Não é nada simples, não é nada tranquilo, mas sabemos 
o que estamos fazendo.  
 
Estamos trabalhando naquilo que temos hoje, buscando eficiência, mas já com o 
futuro plantado. Não é trivial, mas temos certeza de que chegaremos lá.  
 
Como o Bruno colocou, estamos sempre atendendo o que o cliente precisa, e o cliente 
está mudando o tempo todo. Então, temos que estar muito atentos a isso, e não 
abrimos mão da eficiência. Tivemos dificuldades este ano, o ano que vem será difícil 
também, e haverá outras dificuldades no futuro. Por isso temos que estar preparados 
para todas elas.  
 
Podem ter certeza absoluta que os 7.000 funcionários da Valid hoje estão todos 
cientes da necessidade da busca da eficiência, e vocês verão os efeitos ao longo do 
tempo, com a conclusão de todos esses trabalhos que estamos fazendo.  
 
De novo, gostaria de agradecer, e estamos à disposição, caso precisem de mais 
alguma informação. Obrigado.  
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