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Rodrigo Abreu, da TIM: governança adequada e acordo de longo prazo

Est rat é g i a
Daniele Madureira
De São Paulo

Uma semana depois de dar
início ao serviço de quarta gera-
ção de telefonia móvel no país
(4G), o presidente da TIM, Rodri-
go Abreu, afirmou que a parce-
ria com a Oi, para compartilha-
mento de infraestrutura em 4G,
“tem funcionado bastante bem”
e é de “longo prazo”.

“Conseguimos chegar a um
equilíbrio de governança muito
a d e q u a d o”, afirmou Abreu, que
participou ontem em São Paulo
de um evento promovido pela
Momento Editorial para discutir
o impacto das medidas do go-
verno federal para desenvolver
tecnologia no país. Segundo
Abreu, TIM e Oi souberam “pre -
servar a possibilidade de compe-
tição, ao mesmo tempo em que
construíram uma governança
s ó l i d a” para reduzir, proporcio-
nalmente, o investimento dos
dois lados.

O acordo entre as operadoras
envolve a parte tecnológica, com
o compartilhamento da rede de
acesso de rádio (RAN, na sigla

em inglês). Até hoje, as operado-
ras em geral dividiam partes
passivas da infraestrutura, como
as torres. Essa é a primeira expe-
riência que avança até a parte
eletrônica, que é a antena, a qual
opera nas frequências de 4G das
duas operadoras, informaram as
companhias no mês passado.

A expectativa de especialistas
do setor era de que alianças des-
se tipo ocorressem apenas para
cumprir o cronograma estabele-
cido pela agência reguladora e
dividir investimentos iniciais.
Seriam, portanto, temporárias.
Abreu, entretanto, afirmou que
a parceria com a Oi é necessaria-
mente perene. “Os contratos
precisam de revalidações perió-
dicas, mas são contratos de 15
anos”, afirmou. “Não dá para en-
trar em uma parceria como essa
sem pensar no longo prazo”, dis-
se o executivo.

Abreu não revelou como ocor-
reu a divisão de áreas de cobertu-
ra entre TIM e Oi para a instala-
ção do 4G. Mas o Va l o r apurou
que a TIM ficou responsável por
Recife, Curitiba, São Paulo e Na-
tal, enquanto a Oi vai responder
pelo 4G em Belo Horizonte, Bra-
sília, Manaus, Porto Alegre, For-

taleza, Rio de Janeiro, Cuiabá e
Salvador. Essas são as cidades-se-
de da Copa do Mundo, que deve-
rão estar cobertas com o serviço
4G até o fim do ano.

A TIM planeja investir cerca de
R$ 2 bilhões em banda larga a
partir do Regime Especial de Tri-
butação de Banda Larga, do Mi-
nistério das Comunicações, dis-
se Abreu. O plano prevê a deso-
neração de 13 tipos de rede e os
respectivos percentuais a serem
cumpridos em produção e tec-
nologia nacional.

O prazo para que as teles en-
viem seus projetos ao governo é
30 de junho. Mas, segundo o exe-
cutivo, a data precisaria ser pror-
rogada para mais dois ou três
meses, devido à abrangência do
projeto do ministério.

O setor de telecomunicações
foi o segundo que mais recebeu
aportes do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) em 2012, segun-
do o presidente do banco, Lucia-
no Coutinho, que participou do
evento. O desembolso foi de R$
7,2 bilhões, inferior apenas ao do
setor elétrico. O montante repre-
senta 28,5% de tudo o que foi in-
vestido no setor no ano passado.

Para TIM, divisão de rede
4G com Oi está equilibrada

Curta

Mudança na Microsoft
Depois de sete anos à frente da

Microsoft no Brasil, Michel Levy
vai deixar o comando da compa-
nhia. “Essa é uma decisão pes-
soal que eu tomei para ter tempo
de definir a nova fase da minha
v i d a”, escreveu o executivo em
e-mail aos funcionários. A saída
ocorrerá até o fim do 1o trimes -
tre do ano fiscal 2014, o que
equivale ao período de julho a
setembro deste ano. Em nota, a
Microsoft informou que o substi-
tuto será anunciado em breve e
que Levy participará da transi-
ção. “Estamos agradecidos ao Le-
vy por sua liderança”, divulgou a
companhia. Ontem à noite, Levy
recebeu o prêmio Executivo de
Valor, na categoria Tecnologia da
Informação - Serviços.

S of twa re Clientes que quiserem permanecer no sistema de licenças não terão mais acesso a atualizações

Adobe migra para o modelo de assinatura
REGIS FILHO/VALOR

Fabio Sambugaro, gerente-geral da Adobe no Brasil: com o custo diluído proporcionado pelo pagamento mensal, expectativa é reduzir grau de pirataria

Bruna Cortez
De São Paulo

A Adobe, companhia ameri-
cana responsável por programas
como o Photoshop e o Illustra-
tor, deu, ontem, mais um passo
para completar a transição do
formato tradicional de venda de
software, baseado na compra de
licenças pelo usuário, para o
modelo de assinatura, sob o
qual o pagamento é mensal. De-
pois de adotar esse formato nas
vendas para usuários residen-
ciais, a Adobe passará a fazer o
mesmo para empresas.

Para estimular a transição, so-
mente os clientes que aderirem ao
formato de assinatura terão aces-
so às versões atualizadas dos pro-
gramas. Hoje, quem tem uma li-
cença de uso, pode comprar uma
versão de atualização do produto,
pagando menos do que se com-
prasse a versão integral do softwa-
re. A partir de agora, isso não será
mais possível. Para quem tem
uma assinatura, no entanto, a
atualização será gratuita.

A Adobe vai continuar a vender
licenças no formato convencional
para clientes que optarem por esse
modelo. A versão vendida será
sempre a 6.0 — a mais recente, mas
sem possibilidade de atualização.

O movimento mostra a disposi-
ção da Adobe em concentrar seus
esforços na chamada venda de
software como serviço. Pelo siste-
ma, os softwares são acessados via
internet e não precisam, necessa-
riamente, estar instalados no

computador do usuário. Mesmo
quando é instalado, o programa
só pode ser usado se houver uma
assinatura válida. Caso contrário,
é bloqueado. “Era necessário to-
mar uma decisão sobre o foco da
empresa. Seria difícil continuar
lançando versões atualizadas para
ambos os formatos”, disse ao Va -
lor Fabio Sambugaro, gerente-ge-
ral da Adobe no Brasil. O anúncio

oficial foi feito em um evento da
companhia em Los Angeles.

A cobrança de assinaturas pelo
uso de softwares é uma tendência
natural do setor e vem sendo se-
guida por outras grandes compa-
nhias de tecnologia da informação
(TI). A Microsoft e a Au t o d e s k , fa-
bricante de softwares usados por
engenheiros, são algumas das em-
presas que compõem essa lista.

Por US$ 7 bilhões, BMC fecha o capital
David Gelles e Richard Waters
Financial Times, de Nova York e
San Francisco

A BMC, empresa americana de
software para negócios, rendeu-
se a investidores ativistas e fe-
chou um acordo para vender a si
mesma para um consórcio de
fundos de participação por
US$ 6,9 bilhões. O negócio é uma
das maiores aquisições do ano.

A operação mostra o crescente
interesse por companhias tecno-
lógicas maduras como alvo de
compras, devido a seu fluxo de
caixa constante e às taxas de juros
baixíssimas que tornaram mais
fácil a captação de recursos. O ne-
gócio ocorre no momento em
que a polêmica compra da Dell se
aproxima de seu clímax, com al-
guns investidores influentes in-
sistindo em um preço superior
aos US$ 24,4 bilhões oferecidos.

A Bain Capital e a  Golden Gate

Capital, com a GIC Special Invest-
ments e  a Insight Venture Partners,
vão pagar US$ 46,25 por ação da
BMC, o que significa um ágio de
23% em relação ao valor mais bai-
xo da ação em 52 semanas.

O acordo é um êxito para a El -
liott Management, investidor ati-
vista que acumulou 9,6% das
ações da BMC e conquistou dois
assentos no conselho de admi-
nistração da empresa.

A Elliot agiu em favor de um
negócio durante boa parte do
ano passado, mas inicialmente
foi rechaçada. Nos últimos me-
ses, no entanto, as negociações se
intensificaram com a formação
do consórcio, e quando a BMC ce-
deu às pressões para avaliar a
possibilidade de uma venda.

A atividade da empresa con-
centra-se na criação de software
para computadores de grande
porte, ou mainframes, um seg-
mento lucrativo, mas de lento

crescimento, no qual a empresa
compete com concorrentes co-
mo a CA Te c h n o l o g i e s .

A Elliott pressionou a BMC a ex-
pandir-se para mercados mais no-
vos, como o de software como ser-
viço, o que envolve vender tecnolo-
gia pela internet como um serviço
pago. “Como acionistas grandes e
engajados, temos a satisfação de
ter desempenhado um papel cons-
trutivo na catalisação dessa medi-
da estratégica”, disse Jesse Cohn,
administrador de carteiras da El-
liott. “Consideramos o resultado
fantástico para funcionários,
clientes e acionistas da BMC.”

O negócio envolve um período
de 30 dias durante os quais a
BMC pode solicitar ofertas de ou-
tros compradores. A Dell, tercei-
ra maior fabricante mundial de
PCs, teve duas propostas concor-
rentes apresentadas durante um
período semelhante, de 45 dias,
poucos meses atrás. No entanto,

uma dessas ofertas, do Blacksto-
ne, foi retirada desde então, dei-
xando sobre a mesa apenas um
negócio proposto por Carl Icahn.

A Insight Venture Partners,
parte do grupo de investidores
que quer fechar o capital da Dell,
associou-se ao Blackstone em sua
oferta pela compra da Dell. A
Golden Gate tem experiência em
investir em software, e já com-
prou empresas como a Inform, a
L aw s o n e a Novell.

A Elliott também defende uma
venda da Compuware, concor-
rente da BMC de menor porte. Se
o negócio vier a se concretizar,
pode fazer sentido unir a Com-
puware e a BMC.

A BMC foi assessorada pelo
Morgan Stanley e pelo Bank of
America, e recebeu orientação
jurídica do escritório Wa c h t e l
Lipton Rosen & Katz.
(Tradução de Rachel
Wa r s z aw s k i )

Dell compra Enstratius,
dos EUA, para melhorar
negócios na nuvem
Saabira Chaudhuri
Dow Jones Newswires, de Nova York

A Dell comprou a Enstratius,
empresa de software de gerencia-
mento e prestadora de serviços de
computação em nuvem, para me-
lhorar sua atuação nessa área. O
valor do negócio não foi revelado.
O serviço em nuvem dispensa a ne-
cessidade de instalar softwares e
equipamentos no escritório do
usuário, que faz o acesso via web.

“Na medida em que as empresas
aumentam o uso de nuvens públi-
cas, privadas e híbridas, a necessi-
dade de controles, segurança, go-
vernança e automação se torna
mais crítica”, disse Tom Kendra, vi-
ce-presidente e gerente-geral de
sistemas de gerenciamento da Dell

Software. “A Dell, junto com a Ens-
tratius, está posicionada de forma
única para entregar soluções de
gerenciamento de nuvem comple-
tas para as empresas.”

A Enstratius foi criada em 2008
e tem sede na cidade de Minnea-
polis, nos Estados Unidos. Segun-
do a companhia, sua tecnologia
simplifica o gerenciamento de
ambientes que misturam dife-
rentes abordagens com relação
ao uso de nuvens computacio-
nais. Os sistemas podem ser aces-
sados pela internet ou instalados
nos equipamentos do cliente. A
tecnologia tem suporte para mais
de 20 plataformas. De acordo
com a Dell, a Enstratius comple-
menta as ofertas da Gale Techno-
logies, adquirida recentemente.

No caso da Adobe, a migração
teve início no começo de 2012.
Na época, a companhia previa
que 50% dos clientes mudariam
para o novo formato de cobrança
no prazo de até dois anos. Para
Sambugaro, o lançamento do
modelo de assinaturas para
clientes empresariais pode aju-
dar a Adobe a cumprir essa meta
mais rapidamente.

Atualmente, a Adobe tem 500
mil usuários do Creative Cloud,
como foi batizada a oferta de
softwares via internet da compa-
nhia. Desse total, aproximada-
mente 40% são novos clientes da
empresa, ou seja, nunca tinham
comprado uma licença para uso
de alguns de seus softwares.

“Com o modelo de assinaturas,
temos a possibilidade de atrair

clientes que antes usavam o pro-
grama de maneira ilegal”, disse
Sambugaro. A razão é o preço
menor. Uma assinatura anual do
serviço sai por US$ 49,99 mensais
e inclui produtos conhecidos co-
mo os próprios Photoshop e Il-
lustrator. Pelo modelo de licença,
cada programa desses custava
milhares de dólares. Segundo o
executivo, de cada 10 softwares
da Adobe usados no Brasil atual-
mente, 7,5 são pirateados.

A ampliação da base de usuá-
rios é um dos elementos funda-
mentais para a saúde financeira
da Adobe nos próximos anos. No
curto prazo, o faturamento com
assinaturas tende a ser menor
que o gerado de uma única vez
pela venda de licenças. A manei-
ra de compensar essa diminui-
ção é aumentar a base de usuá-
rios. “No médio prazo, o fluxo de
receitas recorrentes vai nos dar
mais solidez”, disse Sambugaro.

No primeiro trimestre fiscal, en-
cerrado em 1 o de março, o lucro lí-
quido da Adobe caiu 65% em rela-
ção ao mesmo período do exercí-
cio anterior, para US$ 65,1 mi-
lhões. A receita global teve queda
de 3,6%, para US$ 1,01 bilhão.

Ontem, nos Estados Unidos, a
companhia divulgou um comu-
nicado reafirmando a meta de
obter uma receita entre US$ 975
milhões e US$ 1 bilhão no segun-
do trimestre. “Estamos no cami-
nho certo para atingir nossas me-
tas”, disse em nota Mark Garrett,
vice-presidente e principal exe-
cutivo de finanças da Adobe.

.

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 maio 2013, Empresas, p. B3.




