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O fundo Coinvest cresce na Argentina especializando-se em destruir passivos  
 
O controle da CTI, a quarta operadora de telefonia celular na Argentina, queimava as mãos da 
gigante norte-americana Verizon. Com parte de sua dívida de mais de U$S 1 bilhão em default e 
um vermelho cada vez mais intenso em seus resultados, o único objetivo da Verizon na Argentina, 
depois da megadesvalorização do peso de janeiro do ano passado, era minimizar os danos.  
 
Logo depois da saída do Grupo Clarín, uma das holdings de meios de comunicação mais 
importantes da região e acionista minoritária da telefônica, a Verizon estava decidida a transferir 
parte de suas ações a um fideicomisso em poder dos empregados da CTI. A intenção era reduzir 
sua participação e evitar que os resultados da operação argentina queimassem ainda mais seus 
balanços globais. Entre 2001 e 2002, a Verizon já havia lançado em balanço perdas de US$ 800 
milhões correspondentes à CTI.  
 
O calvário da Verizon parecia ser maior este ano. Em fevereiro, porém, a história começou a 
mudar. Em troca de um pagamento simbólico e do passivo da CTI, o fundo de investimento 
Coinvest, encabeçado por ex-executivos do Citicorp Equity Investment (CEI), da Telefónica da 
Argentina e do Exxel Group, assumiu a empresa.  
 
O Coinvest é filho da crise econômica. Sem investidores internacionais dispostos a apostar suas 
fichas no indecifrável cenário argentino, fundos como o Coinvest crescem assumindo passivos de 
controladoras globais dispostas a se desfazer de seus negócios e sumir da Argentina com o menor 
custo possível.  
 
"A Verizon não quis manchar as mãos lançando uma reestruturação feroz da dívida da CTI", diz 
Rafael Ber, analista da consultoria Argentine Research. "A saída do negócio por meio do Coinvest 
foi a opção menos traumática."  
 
Aproveitando esse tipo de oportunidades, o Coinvest decola no meio da turbulência argentina. 
Além da CTI, o fundo abocanhou no último ano as também endividadas Bodega Suter-Covisan, o 
curtume GRD e a empresa de telecomunicações Metrored, que controlava o fundo de investimento 
norte-americano Fidelity Investments.  
 
O cérebro do Coinvest é Martín Ruete Aguirre, um velho conhecido do mundo corporativo 
argentino. Aguirre foi vice-presidente da Telefónica de Argentina e da CEI, holding acusada em 
2001 de lavagem de dinheiro por uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara de 
Deputados na Argentina.  
 
À primeira vista, o Coinvest parece herdeiro do Exxel Group, fundo de investimento que hoje paga 
caro por ter comprado mais de 60 empresas na dolarizada Argentina dos anos 90 . Mas o modelo 
do Coinvest é diferente. Para os analistas, sua tarefa se limita à reengenharia da dívida. "O único 
valor agregado que o Coinvest oferece na CTI é a destruição do passivo", diz Ber, da Argentine 
Research.  
 
Os executivos do Coinvest, que não quiseram falar com AméricaEconomia, sabem que a crise 
argentina é um aliado de peso. "Hoje, os credores aceitam qualquer coisa", diz Diego Fargosi, da 
Fargosi & Asociados, um dos escritórios jurídicos mais importantes de Buenos Aires. "Como os 
executivos de uma companhia multinacional explicam para seus investidores que só recuperarão 
uma parte ínfima do crédito em uma empresa argentina depois de a Justiça decretar a falência? 
Diante disso, aceitam reduzir a dívida e estender os prazos."  
 



Talvez esse seja o remédio amargo que deverá tomar a Lucent Technologies, fornecedora de 
redes norte-americana que montou a infra-estrutura da CTI. A dívida da companhia argentina 
com a Lucent é de US$ 450 milhões.  
 
Depois da mudança de regras do jogo imposta pela desvalorização do peso, as empresas 
endividadas em dólares, que dependem do deprimido mercado argentino sofreram uma brutal 
desorganização contábil e estão praticamente impossibilitadas de cumprir com seus 
compromissos. A CTI é um desses casos. A recessão econômica começou freando o crescimento 
do setor. Segundo a consultoria Prince & Cooke, em dezembro passado o número de celulares em 
circulação na Argentina chegava aos 6,5 milhões, 6% menos que em um ano antes.  
 
Embora com uma queda menor que a média da indústria, só no primeiro semestre do ano 
passado, a CTI, que tem 1,1 milhão de assinantes, sofreu a perda de cerca de 170 mil clientes. 
Mas essa não é a pior conseqüência da crise para a CTI. "Houve uma transferência maciça de 
assinantes do sistema pós-pago para o pré-pago", diz Paola Briano, analista da consultoria Fitch.  
 
A solução veio com a desvalorização. De um só golpe, a dívida dolarizada da CTI passou de 70% 
da capitalização da empresa, em 2001, para 133%, em setembro do ano passado. "O Coinvest 
pode negociar o passivo com força, produto de sua própria debilidade", diz Ber, da Argentine 
Research. "O CTI só pode funcionar com um passivo de US$ 250 milhões; sobram US$ 800 
milhões."  
 
BOAS OPORTUNIDADES. Com esses números, não há dúvidas de que uma dura reestruturação se 
aproxima. É aí que o Coinvest pode aproveitar uma de suas vantagens: a capacidade para sujar 
as mãos no lugar dos outros. "Hoje, há boas oportunidades para os fundos que estão líquidos, que 
entendem a idiossincrasia argentina e contam com bom conhecimento financeiro e político", diz 
Fargosi.  
 
Os executivos do Coinvest apostam em pescar peixes grandes. Mas o que tira o sono do fundo de 
investimento são a redução drástica da dívida da CTI e a definição de um operador de 
telecomunicações como sócio, exigência da legislação argentina para aprovar definitivamente a 
aquisição pelo Coinvest. No mercado, o nome mais ouvido é o da Techtel, empresa da mexicana 
Telmex e do grupo argentino Techint. 
 
Concluída essa tarefa, virá a colheita. "O mercado de telefonia celular na Argentina é pequeno e 
está em queda", diz Daniel Marazzo, diretor da Trends Consulting, representante do IDC na 
Argentina. "É provável que ocorra uma consolidação no médio prazo." Só então, o círculo aberto 
pelo Coinvest começará a se fechar. 
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