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Oi planeja usar
estrutura da
Portugal Telecom
Serviços
Daniele Madureira
De São Paulo

O novo presidente da Oi, Zeinal
Bava, está desenhando um plano
de sinergias entre a operadora e a
Portugal Telecom, principal acio-
nista individual da empresa bra-
sileira, segundo informou uma
fonte ligada ao comando da Oi.

O Va l o r apurou que Zeinal, co-
mo é conhecido, já identificou
pelo menos 70 frentes de siner-
gia entre as duas teles, capazes de
gerar economia no curto prazo.

Um exemplo está no centro
de dados que a Portugal Tele-
com tem na cidade de Covilhã,
distante 281 quilômetros de Lis-
boa. Com capacidade ociosa, o
centro de dados poderá ser usa-
do para explorar o mercado de
computação em nuvem no Bra-
sil, disse essa fonte.

A ordem na Oi é dar priorida-
de a tudo o que dá retorno no
curto prazo, disse a fonte. Isso
significa deixar de lado algumas
iniciativas que não sejam rentá-
veis, afirmou a fonte, sem dar de-

talhes. Zeinal estaria se prepa-
rando para anunciar as novida-
des ao mercado.

Uma reunião do presidente da
Oi com o ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, estaria sen-
do agendada para os próximos
dia, disse uma fonte do ministério.

Por meio dos fundos de pen-
são das estatais, o governo detém
a maior parte do capital da tele
brasileira. Somadas, as participa-
ções de BNDESPar, Previ, Petros e
Funcef na Te l e m a r, controladora
da Oi, são 37,73%. Na Telemar, a
Portugal Telecom é dona de
25,61%. Andrade Gutierrez e La
Fo n t e , do grupo Jereissati, têm,
cada um, 19,35% da Telemar.

Para uma alta fonte do gover-
no ouvida pelo Va l o r , é premen-
te a necessidade da Oi de avançar
em tecnologia para acompanhar
o investimento das outras opera-
doras. “A Oi está ficando para
trás”, disse. “É preciso que o novo
gestor consiga aliar os investi-
mentos com o pagamento das dí-
vidas”. Zeinal, que comandava o
comitê de tecnologia, inovação e
engenharia da Oi, pareceu ser o
nome certo para a missão.

Credores
podem ficar
com 85%
da Kodak
Re e st r u t u ra ç ã o
Ben Fox Rubin
Dow Jones Newswires

A americana Eastman Ko d a k in -
formou ter chegado a um acordo,
sujeito à aprovação do tribunal,
que lhe permitiria pagar os credo-
res de segunda linha em dinheiro,
em vez de entregar uma participa-
ção no capital da companhia.

A Kodak, que desenvolve seu
processo de reestruturação por
meio do tribunal de falências, ha-
via planejado sair do regime de re-
cuperação judicial previsto no ca-
pítulo 11 da lei de falências dos
EUA. O plano consistiria em entre-
gar a propriedade da companhia
para credores que detêm títulos de
dívida e credores sem garantia.
Credores que adquiriram notas de
dívida da companhia no total de
US$ 375 milhões teriam 85% das
novas ações ordinárias da Kodak,
após a reestruturação.

Agora, a empresa informou que
os credores principais concorda-
ram em aceitar uma oferta de US$
406 milhões em direitos de oferta
de ações ordinárias da empresa. A
Kodak planeja usar os rendimen-
tos para pagar os credores sem ga-
rantia, que deixarão de receber
uma participação na empresa no
novo plano de reorganização.

A proposta permitiria à Kodak
oferecer aos credores até 34 mi-
lhões de ações ao preço de compra
de US$ 11,94 por papel, o equivale-
ria a 85% do capital da americana.

“Esse acordo, que serve como
um componente fundamental
da estrutura de capital para a Ko-
dak, nos permite pagar integral-
mente nossas dívidas com vários
grupos principais de credores”,
disse o presidente-executivo da
Kodak, Antonio Perez. A Kodak
também apresentou uma altera-
ção ao plano de reorganização.

Estratégia Companhia americana reforça oferta de programas para o mercado empresarial

Blue Coat investe em softwares de
segurança para dispositivos móveis
Cibelle Bouças
De São Paulo

A adoção crescente de disposi-
tivos móveis gerou duas novas
demandas de segurança para os
diretores de tecnologia da infor-
mação das companhias. De um
lado, as empresas investem em
aplicativos para dispositivos mó-
veis, a fim de oferecer novos ca-
nais de relacionamento a seus pú-
blicos. De outro lado, procuram
administrar internamente o inte-
resse crescente de funcionários
em adotar seus equipamentos
particulares para o trabalho — o
que aumenta os riscos relaciona-
dos à segurança da informação.

Diante desse cenário, a Blue
Coat, companhia americana de
software e serviços de segurança
digital, fez duas aquisições e traz
ao Brasil tecnologias de segurança
para dispositivos móveis dirigidos
ao mercado empresarial. Em maio,
a companhia comprou duas em-
presas americanas, a Netronome,
especializada em segurança de da-
dos, e a Solera Networks, voltada à
gestão de tráfego de dados on-line.
O valor investido nas aquisições
não foi revelado.

A partir dessas aquisições, a Blue
Coat desenvolveu serviços que têm
como principais focos proteger o
tráfego de dados das empresas
com a adoção de dispositivos par-
ticulares e oferecer em aplicativos
empresariais a mesma segurança
que é possível obter na internet
tradicional, disse Ray Jimenez, vi-
ce-presidente da Blue Coat para
América Latina e Caribe. “As em-
presas passam a ter nos aplicativos
e nos dispositivos móveis pessoais
usados para o trabalho o mesmo
nível de segurança de que dis-
põem nos equipamentos tradicio-
nais”, disse o executivo.

De acordo com Jimenez, a ofer-
ta de serviços de segurança em

mobilidade vai permitir às com-
panhias adotar mais rapidamen-
te dispositivos pessoais em suas
redes, bem como oferecer aplica-
tivos seguros aos consumidores.

No mundo, a Blue Coat possui
em torno de 15 mil clientes empre-
sariais, que administram redes
com 75 milhões de usuários. Jime-
nez não divulga o número de em-

presas clientes no Brasil. Apenas
diz que, na América Latina, a recei-
ta da Blue Coat cresceu 28% em
2012. O Brasil responde por 45% da
receita da companhia na região.
No mundo, a Blue Coat encerrou o
ano com aumento de 12,8% em re-
ceita, para US$ 536 milhões.

Marcos Oliveira, principal exe-
cutivo da Blue Coat no país, disse

que o otimismo em relação ao
mercado brasileiro está relaciona-
do à forte adoção de dispositivos
móveis e ao aumento do número
de usuários de internet. O país é o
quarto em número de smartpho-
nes e o segundo em internautas.

De acordo com Jimenez, Brasil,
México, Índia e China são atual-
mente os países que apresentam

maior potencial de expansão dos
negócios da companhia. Para re-
forçar a atuação no mercado brasi-
leiro, a companhia vai aumentar a
sua equipe de seis para nove pes-
soas e procura reforçar parcerias
com canais de vendas. Atualmen-
te, a Blue Coat vende softwares in-
diretamente no país, por meio de
parcerias com 30 canais de vendas.
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Ray Jimenez, vice-presidente da Blue Coat para América Latina e Caribe: segurança facilitará às empresas adotar equipamentos pessoais e lançar aplicat i vo s

Cruze LT 12/13 cód. R7D, pint. sólida, à vista R$ 114.990,00 (a partir deste valor). Sujeito a aprovação de crédito e as possíveis restrições estarão sujeitas a avaliação de financeira. As taxas poderão ser alteradas s/

prévio aviso caso ocorram mudanças significativas no mercado financeiro. Todos os veículos Chevrolet estão em conformidade c/o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

Oferta válida até 30/6/2013 ou final do estoque. A Chevrolet Carrera se reserva o direito de corrigir possíveis erros gráficos. Imagens ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regularmente.

EMPRESTIMOS
TIRE SUA EMPRESA DO VERMELHO!!!!!!! LIBERAMOS
RECURSO FINANCEIRO ACIMA DE 800 MIL REAIS PARA
PESSOA FISICA OU JURIDICA COM JUROS BAIXOS E ATÉ
10 ANOS PARA PAGAR.TEMOS INVESTIDOR PARTICULAR
E OPERAMOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL! NÃO
COBRAMOS PROJETO!

NÃO COBRAMOS TAXA ANTECIPADA!
TRABALHO SERIO COM SIGILO ABSOLUTO.

FONE 1134275153 H.C

ALAMEDA SANTOS
ESCRITÓRIO COMERCIAL - VENDA
Escritório com aproximadamente 524m² AU,
19 vagas de garagem, copa, luminárias, forro,
8 wcs e excelente localização,
próximo `a avenida Paulista.

PAULISTA
ESCRITÓRIO COMERCIAL - LOCAÇÃO
Escritório com 507 m² AU,
luminárias, forro, 9 vagas de garagem.
Excelente localização na avenida Paulista.

JARDINS - BELA CINTRA
PRÉDIO COMERCIAL - LOCAÇÃO
Prédio com aprox. 5.237 m² AU, 8.910 m2 AC,
mais de 80 vagas de garagem, copa, luminárias,
forro, ar condicionado central e excelente
localização próximo `a avenida Paulista.

VILA OLÍMPIA
PRÉDIO COMERCIAL - LOCAÇÃO
Prédio muito bem localizado com diversas
salas, vagas de garagem, 1.100 m2 AT, 2.404 m2

AC, completa infraestrutura de bancos,
comércios e transporte.

Confira as oportunidades imperdíveis para seu imóvel
comercial com a qualidade e prestígio da Valentina Caran.

WWW.VALENTINACARAN.COM.BR Tel.: (11) 3289-2738

Valentina Caran

AVENIDA BRASIL
CASA COMERCIAL - LOCAÇÃO
Com aprox. 2.900 m² AT e
1.176 m2 AC, 70 vagas de garagem,
várias salas, excelente localização.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Empresas, p. B3.




