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Telefônica testa antena de celular em poste de iluminação
I n f ra e st r u t u ra
Daniele Madureira
De São Paulo

Instalar antenas de celulares em
postes de iluminação é a alternati-
va testada pela Te l e f ô n i c a / V i v o pa -
ra expandir a tecnologia 3G e 4G
nos grandes centros urbanos. O
objetivo da empresa é driblar as
restrições impostas por mais de
250 leis municipais em todo o país,
que proíbem a construção de tor-
res em determinados espaços.

Em São Paulo, por exemplo, a
Prefeitura anunciou em abril que
havia 2 mil antenas de celulares

instaladas de maneira irregular.
Segundo o diretor de planeja-

mento e tecnologia da Telefôni-
ca/Vivo, Leonardo Capdeville, o
objetivo é ter 500 novas antenas
até o fim de 2013. “Já temos três an-
tenas instaladas no Rio e vamos ter
mais uma em Brasília este ano”,
disse Capdeville. Em São Paulo, a
primeira antena atrelada ao poste
será implantada no início de 2013.

Diferentemente do Rio e de Bra-
silia, onde os postes são do gover-
no municipal, na capital paulista
esses equipamentos pertencem à
empresa de energia, no caso, a Ele-
tropaulo. Na negociação com a
concessionária, a ideia é substituir

o poste antigo por um novo, para
ter o direito ao uso — mesma pro-
posta feita à Prefeitura do Rio e ao
governo do Distrito Federal. Além
disso, a empresa vai gerar receita à
concessionária, por usar a energia
para abastecer a antena.

De acordo com o executivo, o
custo do novo modelo é similar ao
de antenas tradicionais, que preci-
sam ser instaladas em um espaço
alugado, como o topo dos prédios.
Na antena instalada em postes, a
maior parte dos equipamentos fi-
ca em uma caixa de fibra de vidro,
colocada no subsolo, capaz de pro-
teger o material de água e possí-
veis impactos. “Há uma preocupa-

ção também em não poluir a pai-
sagem urbana”, disse Capdeville. A
ideia foi patenteada.

“A temperatura do equipamen-
to se mantém resfriada, por meio
de um sistema que lembra o de
uma chaminé”, disse Capdeville ao
Va l o r . “A antena puxa o ar ambien-
te, o joga na caixa e libera o ar mais
quente, a uma altura de três a qua-
tro metros”, disse.

Ontem, a Telefônica/Vivo apre-
sentou sua nova sede à imprensa.
O prédio, batizado de Eco Berrini,
localizado na Zona Sul de São Pau-
lo, foi inaugurado este mês e a
transição das equipes da Telefôni-
ca e da Vivo para a nova sede deve

ser concluída ainda este ano. No
espaço de 45 mil m2, distribuído
em 32 andares, vão trabalhar cerca
de 5 mil funcionários, que estavam
distribuídos em dez unidades da
Telefônica/Vivo em São Paulo. “Va -
mos convidar a alta cúpula da Es-
panha para conhecer as instala-
ções em fevereiro”, disse o presi-
dente do grupo Telefônica, Anto-
nio Carlos Valente. O prédio per-
tence à Previ e está alugado “por
um longo prazo”, disse Valente.

Os cem executivos que virão da
Espanha, na transferência da hol-
ding Te l e f ó n i c a Américas de Madri
para São Paulo, em 2013, não vão
ficar no novo prédio. “Eles ficarão

no edifício da Martiniano de Car-
v a l h o”, disse Valente, referindo-se
à unidade no bairro da Bela Vista,
na Zona Oeste da capital paulista.
“Serão estruturas independentes”.

O principal executivo de finan-
ças da Telefônica/Vivo, Gilmar Ca-
murra, esclareceu que a estrutura
societária da Vivo não será afetada
pela possível oferta de ações da Te-
lefónica Americas. Em entrevista
ao jornal “Financial Times” nesta
semana, César Alierta, presidente
da Telefónica, disse que estuda ofe-
recer até 15% do capital da holding.
“Se acontecer, o capital será ofereci-
do apenas em Nova York e Madri”,
disse. “Nada muda na Vivo”.

Para Oracle, prioridade agora é simplificar a TI
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Mark Hurd, da Oracle: ambientes tecnológicos das empresas são complexos

Serviços
Moacir Drska
De São Paulo

Uma das gigantes do mercado
de tecnologia da informação (TI), a
americana Oracle muitas vezes
tem seu nome ligado a códigos de
software e linguagens de progra-
mação, entre outros temas extre-
mamente técnicos para a maioria
das pessoas. Os planos da compa-
nhia, no entanto, apontam para a
direção contrária a essa visão.

“Nosso mantra agora é simplifi-
car a TI. Os ambientes tecnológicos
das empresas são tão complexos
que 80% dos orçamentos de TI são
destinados à manutenção da es-
trutura. Há pouco espaço para ino-
v a ç ã o”, afirmou Mark Hurd, presi-
dente global da Oracle, durante a
abertura do Oracle Open World
Latin America, que está sendo rea-
lizado nesta semana em São Paulo.

Nesse contexto, a América Lati-
na tornou-se um mercado-chave
para a Oracle nos próximos anos,
sendo que o Brasil é o foco princi-
pal dos investimentos da compa-
nhia na região. Hurd disse que en-
quanto em muitas economias os
investimentos em tecnologia desa-
celeram, na América Latina a de-
manda por TI continua a crescer.
“O mercado brasileiro, por exem-
plo, é um dos mais agressivos na
adoção de computação em nu-
v e m”, afirmou o executivo.

A computação em nuvem é uma
das principais apostas da Oracle.
Nesse modelo, sistemas e recursos
são acessados via internet, a partir
de centros de dados, sem que pre-
cisem ser instalados nos computa-
dores e servidores do usuário.

Hurd ressaltou que a meta am-
biciosa da Oracle é ser líder no
mercado brasileiro de computa-
ção em nuvem. Para alcançar esse
objetivo, a companhia não descar-

ta investir em centros de dados lo-
cais para aprimorar essa oferta no
país. Ao mesmo tempo, a empresa
vai ampliar sua equipe operacio-
nal para esse segmento.

Embora não tenha revelado nú-
meros específicos, a expansão do
time de vendas no Brasil e na Amé-
rica Latina é outra estratégia pre-
vista para curto prazo. Atualmen-
te, a Oracle tem 6 mil funcionários
e uma base de 18 mil clientes na re-
gião. Globalmente, a empresa
atende a 390 mil empresas.

Como parte da importância do
mercado brasileiro para a Oracle,
Hurd destacou ainda o investi-
mento recente na nova sede da
companhia em São Paulo. Instala-
da em um prédio de 12 andares, a
operação conta com uma área de
demonstração de parte do portfó-
lio da empresa para os clientes,
entre outros recursos.

Além do Brasil, Hurd indicou o
México como um mercado em que

a Oracle mantém uma operação
significativa, e ressaltou ainda o
Chile, a Colômbia, o Peru e a Argen-
tina como países com boas oportu-
nidades de negócios na região.

O executivo não descarta a pos-
sibilidade de a Oracle fazer aquisi-
ções na América Latina, mas prefe-
riu não estender o assunto. Conhe-
cida por seu apetite por aquisições,
a Oracle tem direcionado grande
parte dessa estratégia na compra
de companhias que desenvolvem
sistemas de análise do comporta-
mento e das atividades dos consu-
midores nas redes sociais.

A Oracle fechou o ano fiscal de
2012, encerrado em 31 de maio,
com receita de US$ 37,2 bilhões,
crescimento de 4% sobre o exercí-
cio anterior. A divisão de Améri-
cas, que inclui a América Latina,
apurou receita de US$ 19,2 bi-
lhões no período, um desempe-
nho 4,6% superior na mesma base
de comparação.

Estratégia Companhia planejar sair
da recuperação judicial até julho

Kodak avança
rumo a uma
nova imagem

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Antonio Perez, executivo-chefe global da Kodak: venda de patentes e de unidades de negócios podem ajudar companhia a recuperar saúde financeira

Bruna Cortez
De São Paulo

Como uma fotografia tirada
há muitos anos, a imagem da
centenária Ko d a k não esconde
sinais do tempo e das transfor-
mações vividas pela empresa. A
Kodak de hoje pouco lembra a
companhia com mais de 130
anos de história que ditou as re-
gras no mundo da fotografia du-
rante um século. Mas é assim,
com um perfil diferente, que a
companhia vem dando os pri-
meiros passos do caminho que
terá de trilhar para se restabele-
cer e voltar a ser relevante.

Em entrevista exclusiva ao Va -
lor durante visita ao Brasil, o exe-
cutivo-chefe global e presidente
do conselho da Kodak, Antonio
Perez, disse que a companhia
tem atingido os objetivos neces-
sárias para sair da recuperação
judicial em junho ou julho de
2013. O processo foi iniciado em
janeiro deste ano.

Dois dos passos fundamentais
para a recuperação da saúde fi-
nanceira da companhia foram
dados recentemente, segundo
Perez. O primeiro deles foi uma li-
nha de financiamento de US$ 830
milhões obtida pela companhia
no fim de novembro e que a colo-
cou em posição mais confortável
em relação aos seus credores.

A outra conquista citada pelo
executivo foi um acordo legal
que desobriga a Kodak de arcar
com as despesas de planos de
saúde de funcionários aposenta-
dos, conforme prevê a legislação
americana. “Considerando que
há entre cinco e sete aposentados
para cada funcionário que temos
hoje, trata-se de um avanço im-
p o r t a n t e”, disse Perez. A compa-

nhia chegou a ter 160 mil funcio-
nários, quadro reduzido atual-
mente para cerca de 20 mil. Não
foi informado quantas pessoas se
aposentaram pela Kodak.

Outras iniciativas que sepa-
ram a empresa da saída da recu-
peração judicial estão relaciona-
das ao seu novo foco. A compa-
nhia passou a se concentrar no
mercado de impressoras digitais
de grande porte. Como resultado
dessa estratégia, vai se desfazer
de duas unidades de negócios, a
de digitalização de documentos
e a responsável pela fabricação
de papel e filme fotográfico, e de
quiosques de impressão. A nego-
ciação dessas unidades está
avançando e a expectativa de Pe-
rez é que a primeira divisão seja
vendida entre janeiro e março de
2013, enquanto a segunda passa-
ria às mãos de um possível com-
prador no segundo trimestre.

O tripé de vendas é fechado com
a oferta de aproximadamente 1,1
mil patentes não relacionadas ao
negócio de impressão comercial —
o equivalente a 10% do portfólio
da Kodak. A companhia tem en-
contrado dificuldades para con-
cluir a venda dessas patentes e che-
gou a cogitar outras alternativas
para os ativos, como a criação de
uma divisão especializada no li-
cenciamento de tecnologias.

Segundo Perez, porém, as nego-
ciações voltaram a evoluir e a ex-
pectativa é que sejam concluídas
ainda neste ano. Para receber a li-
nha de crédito de US$ 830 milhões,
a Kodak se comprometeu a vender
as patentes pelo valor mínimo de
US$ 500 milhões. “Estou muito
confiante de que vamos conseguir
chegar a um preço justo”, disse o
executivo, referindo-se aos negó-
cios colocados à venda.

Fonte: Eastman Kodak e Economatica. Elaboração: Valor Data. * Em 12 meses até 30/09   

Saúde financeira
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Apesar de crucial, a saída do
processo de recuperação judicial
é apenas uma parte do desafio
que a Kodak tem pela frente pa-
ra se recuperar. Acostumada a
margens mais amplas de lucro
no negócio de filmes fotográfi-
cos, a companhia vem se adap-
tando à realidade bem diferente
no mercado de impressão co-
mercial. A concorrência com gi-
gantes como Hewlett-Packard
(HP) e Canon é outra adversida-
de com a qual vem aprendendo
a lidar. “Antes tínhamos apenas
um competidor no mercado de
fotografia [a Fu j i f i l m ], mas ago-
ra somos apenas mais uma com-
panhia na disputa”, disse Perez.

A evolução dos negócios de
impressão comercial é pilar cen-
tral da estratégia da Kodak para
voltar a ver sua receita em ex-
pansão. O faturamento da com-
panhia está em queda há anos e
recuou 19% no terceiro trimestre
de 2012, para cerca de US$ 1 bi-

lhão. O prejuízo líquido foi
maior no terceiro trimestre des-
te ano em comparação com o
mesmo período do ano passado
e somou US$ 312 milhões. A Ko-
dak diz que, excluídos os custos
relacionados à recuperação judi-
cial, o prejuízo líquido teria sido
menor, de US$ 139 milhões.

Perez disse acreditar “150%” na
recuperação dos negócios da em-
presa, mas não hesitou em afirmar:
“A Kodak nunca será a companhia
que foi antes.” Para crescer no dis-
putado mercado de impressão co-
mercial, o principal instrumento
da companhia será inovar, possi-
velmente na mesma proporção
que em 1975, quando inventou a
primeira câmera digital, paten-
teou, mas não produziu. Agora,
porém, a lição parece ter sido
aprendida. Se a Kodak descobrir a
“câmera digital” do mercado de
impressão comercial, é pouco pro-
vável que a tecnologia fique guar-
dada em seu “baú do tesouro”.

Retomada dos
negócios no Brasil,
após ‘e n c o l h i m e n t o’
De São Paulo

Desde que a Kodak iniciou
seus negócios no Brasil, em
1920, o Brasil teve um papel de
destaque na estratégia da com-
panhia americana. Em seus áu-
reos tempos, a Kodak manteve a
produção local de câmeras foto-
gráficas, filmes e outros produ-
tos em fábricas em São José dos
Campos (SP) e em Manaus. Fren-
te às dificuldades financeiras vi-
vidas pela companhia em âmbi-
to global, porém, algumas des-
sas linhas foram fechadas.

Agora, com o mercado de im-
pressoras comerciais como prin-
cipal negócio, a expectativa da
Kodak é que o Brasil continue a
ser uma localidade estratégica.
“Para o futuro, nossos planos in-
cluem a produção local de equi-
pamentos relacionados ao novo
n e g ó c i o”, disse Antonio Perez,
executivo-chefe da Kodak.

O executivo afirmou, entretan-
to, que um possível investimento
no país só poderá acontecer de-
pois de a companhia sair do pro-
cesso de recuperação judicial nos

Estados Unidos, ou seja, a partir
do segundo semestre de 2013.

A Kodak tem 250 funcionários
no Brasil, distribuídos entre São
Paulo, São José dos Campos e a
fábrica de Manaus.

Em São José dos Campos, a
Kodak usa dois dos 24 prédios
que ocupam uma área de mais
de 800 mil metros quadrados e
anteriormente eram exclusivida-
de da companhia, segundo apu-
rou o Va l o r . Nesses edifícios es-
tão concentrados o estoque e a
equipe administrativa. As de-
mais instalações foram transfor-
madas em um centro empresa-
rial, alugado pela Kodak a ou-
tros condôminos.

De acordo com Gilberto Fa-
rias, responsável pelos negócios
da companhia no Brasil, a Kodak
não pretende se desfazer desse
terreno em São José dos Campos
porque planeja voltar a ocupá-lo
integralmente no longo prazo. A
fábrica de Manaus, por sua vez,
deixará de pertencer à Kodak
quando a companhia vender a
unidade responsável pela pro-
dução de papel fotográfico. (BC)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. B3.




