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Martínez, o milionário recluso
que assumiu a Telecom Argentina
Te l efo n i a
Cesar Felício
De Buenos Aires

O novo controlador da Tele -
com Argentina, o mexicano Da-
vid Martínez, é um aliado estra-
tégico da presidente argentina
Cristina Kirchner em duas bata-
lhas cruciais para o governo lo-
cal: a ofensiva contra o conglo-
merado de mídia Clarín e o pro-
cesso que a Argentina sofre na
Justiça de Nova York, movido
por detentores de títulos da dívi-
da externa remanescentes do
“default ” de 2001.

Foram esses dois assuntos que
fizeram Martínez abandonar a
sua obsessiva discrição nas últi-
mas semanas. O fundo Fintech,
administrado por Martínez, não
tem página na internet. Natural
de Monterrey, 56 anos, o empre-
sário conta com apenas três fotos
suas conhecidas: uma de perfil,
apertando a mão do então presi-
dente Nestor Kirchner em 2006, e
duas outras de frente, de 2010.

Martínez desembarcou na Ar-
gentina na década passada, ad-
quirindo US$ 900 milhões em tí-
tulos vencidos da dívida do país,

que suspendeu os pagamentos
da dívida externa em dezembro
de 2001. A essa altura o Fintech,
constituído em 1987, já era espe-
cializado em comprar títulos de
países e empresas em dificulda-
des, com alto deságio, renegociá-
los e vendê-los com um desconto
bem menor sobre o valor de face.

Em 2005, a fusão entre a Multi-
canal e a Cablevision, as duas
operadores que controlavam o
mercado de TV a cabo na Argen-
tina, foi viabilizada por meio de
dois lances: Martínez comprou
50% da Cablevision, então pro-
priedade de dois fundos ameri-
canos, e revendeu metade da
aquisição para a concorrente
Multicanal, que era do grupo
Clarín. No ano seguinte, com o
conglomerado de mídia, com-
prou o restante da empresa. A
nova Cablevision, que incorpo-
rou a Multicanal, ficou com 60%
do capital nas mãos do Clarín e
40% nas de Martínez. Foi para ob-
ter a bênção do governo que
Martínez procurou Nestor Kirch-
ner na ocasião da foto.

O governo autorizou a fusão e
os caminhos do Clarín e de Martí-
nez começaram a divergir no ano
seguinte. O Clarín afastou-se do

governo, já nas mãos da mulher e
sucessora de Nestor, Cristina. O
Fintech, de Martínez, entrou no
processo de reestruturação de dí-
vida do governo de 2010.

Desde 2009, o governo impul-
siona regulamentações legais
para desmembrar o Clarín. No
fim do ano passado, a Fintech
apresentou um documento na
agência reguladora acusando o
sócio de politizar o tema e defen-
dendo a venda do controle da Ca-
blevision. Era o momento em
que o cerco a Cristina se fechava
na Justiça americana.

A Argentina enfrenta um pro-
cesso movido por credores de
US$ 1,33 bilhão em títulos venci-
dos, liderados pelo fundo espe-
culativo NML. Esse grupo de cre-
dores conseguiu na primeira e
segunda instâncias sentenças
obrigando a Argentina a fazer o
pagamento integral da dívida e
colocou em risco a liquidação da
dívida com os credores que já
haviam entrado nas renegocia-
ções de 2005 e 2010, que repre-
sentam 93% do total. Martínez
pela primeira vez concedeu en-
trevistas, em que acusou os liti-
gantes de “tomarem o país e os
outros credores de refém”.

Ao anunciar a compra das
ações da Telecom Italia na Tele-
com Argentina, por US$ 960 mi-
lhões, Martínez deu entrevista ao
jornal “The Wall Street Journal” e
soltou um raro comunicado à im-
prensa, em que disse ver “tremen -
das oportunidades de crescimen-
to no mercado argentino”. Em co-
municado assinado com a Tele-
com Italia e divulgado na quinta-
feira, Martínez já havia deixado
claro que não pretende se conten-
tar só com a parte da empresa ita-
liana na operadora. Também quer
fazer uma oferta pela participação
de 32% da família Werthein.

De acordo com um perfil publi-
cado pelo jornal mexicano “El Uni-
versal” em 2006, Martínez teria si-
do integrante de um movimento
católico, o “Legionários de Cristo”,
e chegou a ser seminarista em Ro-
ma por seis meses. Em 2003, de
acordo com o jornal “The New
York Times”, Martínez comprou o
mais caro imóvel da cidade até en-
tão: teria pago US$ 42,5 milhões
por uma propriedade na região de
Columbus Circle. Apesar do inves-
timento, Martínez pouco teria usu-
fruído da propriedade: radicou-se
em Londres, visitando os Estados
Unidos ocasionalmente.

Apesar de novo
plano, S&P rebaixa
operadora italiana
Daniele Madureira
De São Paulo

O plano da Telecom Italia de
levantar € 4 bilhões para aplacar
sua volumosa dívida, de € 28,2 bi-
lhões, não convenceu a agência
de classificação de risco Standard
& Poor’s. Na quinta-feira, a S&P
rebaixou a classificação da ope-
radora para “investimento espe-
c u l a t i v o”. Há pouco mais de um
mês, a Moody ’s já havia classifi-
cado a Telecom Italia, dona da
TIM no Brasil, da mesma forma.

A S&P rebaixou a recomenda-
ção dos papéis da Telecom Italia
de BBB-/A-3 para BB+/B. A pers-
pectiva da agência para o papel é
negativa, o que significa que há
possibilidade de novo rebaixa-
mento no médio prazo.

Para a S&P, a participação que a
Telecom Italia detém na TIM “am -
plia a diversidade do grupo e for-
nece benefícios de operar em um
mercado muito grande e crescen-
t e”. Mas os ganhos obtidos no Bra-
sil serão apenas parcialmente
compensados por pressões inter-
nas da Telecom Italia. Além disso, a
contribuição da TIM também está
sujeita a oscilações cambiais.

No dia 7, o presidente da Tele-
com Italia, Marco Patuano, anun-
ciou medidas para acelerar a redu-
ção da dívida e reforçar as opera-
ções, com a venda da subsidiária

na Argentina, a venda de torres e a
emissão de bônus conversíveis.
“Reconhecemos que alguns desses
passos podem apoiar a qualidade
de crédito da empresa e a sua posi-
ção competitiva no longo prazo,
mas vai levar tempo para o grupo
entregar resultados positivos tan-
gíveis e há potenciais riscos de exe-
c u ç ã o”, disse a S&P.

A agência também lembrou que
um novo presidente deverá ser no-
meado (Patuano é interino), o que
indica instabilidade no alto co-
mando. Para a S&P, é difícil prever
o impacto do acordo fechado pela
Telefónica com seus sócios na Telco
(consórcio que controla a Telecom
Italia e do qual a Te l e f ó n i c a é majo-
ritária), o que leva a incertezas so-
bre a governança da operadora.

Em entrevista ao jornal italia-
no “Il Sole 24 Ore”, na quinta-fei-
ra, o presidente do grupo Telefó-
nica, Cesar Alierta, afirmou que a
multinacional espanhola não
pretende tomar o controle da
Telco. O executivo também des-
cartou a ideia de que um proces-
so de fusão entre Telefónica e Te-
lecom Italia esteja em curso. Caso
isso acontecesse, as empresas en-
frentariam problemas regulató-
rios no Brasil, uma vez que a Tele-
fónica é dona da Vivo e, a Tele-
com Italia, da TIM — a líder e a vi-
ce-líder em telefonia móvel no
país, respectivamente.

S of twa re Companhia integra
produtos de quase cem aquisições

Passo a passo,
Oracle cria
sua escada
para a nuvem

SILVIA COSTANTI/VALOR

Meisler (à esquerda) e Diehl, da Oracle: corrida embolada entre fornecedores abre chances de atingir liderança

João Luiz Rosa
De São Paulo

Em 2005, depois de um pro-
cesso de reestruturação global
que durou seis anos, a Oracle deu
início a uma temporada de aqui-
sições sem precedentes. Em me-
nos de uma década, a companhia
americana de software adquiriu
93 empresas, pelas quais desem-
bolsou mais de US$ 50 bilhões.
Ao mesmo tempo, passou a ele-
var seu investimento na área de
pesquisa e desenvolvimento até
chegar ao orçamento atual de
US$ 4,5 bilhões por ano. Foi ne-
cessário tempo para entrelaçar
todas essas novas tecnologias
sob um tecido único, mas, agora,
a companhia acredita estar pron-
ta para dar seu próximo passo es-
tratégico — e a direção indica a
nuvem computacional.

O conceito da nuvem — pelo
qual softwares e dados são aces-
sados via internet, independen-
temente de onde estejam arma-
zenados — tornou-se um dos te-
mas mais populares no mundo
da tecnologia da informação
(TI), mas a avaliação na Oracle é
que a corrida entre os fornecedo-
res ainda está muito embolada.
Marcas consolidadas como IBM e
SAP ingressaram na nuvem, as-
sim como empresas menores e
concentradas no modelo, como a
Salesforce.com, com novos no-
mes surgindo em segmentos es-
pecíficos. “Não há um líder claro,
e nós temos o potencial de assu-
mir esse papel”, diz Luiz Meisler,
vice-presidente executivo da
Oracle e responsável pelas opera-
ções na América Latina.

Essa confiança está diretamente
relacionada à política de aquisi-
ções levada a cabo pela compa-
nhia. Com as tecnologias adquiri-

das, a Oracle está convicta de que
seus sistemas são capazes de dar
conta de processos inteiros de ne-
gócios, em vez de apenas parte de-
les, o que lhe garantia uma vanta-
gem frente aos concorrentes.

Tome-se o caso do varejo on-li-
ne. A Oracle detém um software
que cumpre todas as funções de
um carrinho de compra nos sites
de comércio eletrônico, outro
que vasculha o que o consumi-
dor faz enquanto está na loja vir-
tual (quanto tempo ficou parado
em um determinado produto,
por exemplo) e um sistema de
marketing on-line que envia pro-
paganda sob medida ao consu-
midor, de acordo com seu perfil
de compra. Nada disso pertencia
à companhia até o fim de 2010. A
primeira tecnologia é da ATG, a
segunda, da Endeca, e a terceira,
da Eloqua — empresas adquiri-
das nos últimos três anos, por um
total de US$ 2,9 bilhões.

O que dá coesão a todos esses
programas, na concepção da Ora-
cle, é a nuvem. “No início da déca-
da passada, [o executivo-chefe]
Larry Ellison decidiu que todos os
produtos deveriam estar prepa-
rados para a internet. Agora, a de-
cisão é que todos estejam na nu-
v e m”, afirma Cyro Diehl, presi-
dente da Oracle no Brasil.

Duas ações recentes mostram
o interesse da companhia na
computação em nuvem. A pri-
meira é que no último ano a Ora-
cle contratou 200 pessoas na
América Latina para cuidar espe-
cificamente de vendas e suporte
comercial sob o novo modelo,
sem contar o pessoal para a im-
plantação de projetos na nuvem.

A segunda iniciativa é de cará-
ter simbólico, mas ilustra bem
aonde a Oracle quer chegar. To-
dos os anos, a companhia atrai

multidões para seu evento anual,
o Oracle Open World, em San
Francisco, onde revela a clientes e
parceiros suas diretrizes para o
futuro. A versão mais recente, em
setembro, reuniu 60 mil pessoas
e congestionou a cidade. São
Paulo é um dos poucos lugares
que têm uma versão local do
evento, destinado à América Lati-
na. A surpresa é que em dezem-
bro, em vez do Open World, a ci-
dade vai abrigar uma novidade: o
primeiro Cloud World.

A previsão é que os serviços na
nuvem movimentem US$ 2 bi-
lhões no Brasil neste ano, estima
a empresa de pesquisa G a r t n e r,
com a previsão de a receita che-
gar a US$ 4,5 bilhões em 2017.

A nuvem tornou-se uma forte
tendência de mercado ao ajudar
a resolver problemas que sem-
pre preocuparam os clientes, co-
mo o custo médio elevado dos
projetos e os longos prazos de
implantação dos softwares de
negócios, que podem demorar
meses e até anos, dependendo
da complexidade dos sistemas.

Com a nuvem, em vez de pagar
pela licença de software ao fechar
contrato e, mais tarde, uma taxa de
renovação anual, o cliente pode

simplesmente adquirir um serviço
mensal, como se estivesse pagan-
do uma conta de água ou luz.

Há outras vantagens. Como
são mais flexíveis, os sistemas
para a nuvem costumam ser ins-
talados com mais facilidade.
“Um sistema de automação de
call center, por exemplo, pode
ser colocado no ar em três sema-
nas”, afirma Diehl.

Com as facilidades proporcio-
nadas pela nuvem, a Oracle es-
pera ultrapassar uma barreira
histórica enfrentada pelos gran-
des grupos internacionais de TI
no Brasil — ingressar para valer
no mercado de pequenas e mé-
dias empresas. A complexidade
dos sistemas costuma manter
afastadas as companhias de por-
te menor. E há, claro, o proble-
ma do custo. Pelo modelo tradi-
cional, os clientes adquirem
softwares para um número de-
terminado de usuários e têm de
pagar pela infraestrutura usada
para processar os programas —
equipamentos, discos etc. É pre-
ciso adquirir tudo isso ou tercei-
rizar essa área, pagando pela ca-
pacidade consumida.

O problema é que ao precisar
de mais capacidade, a empresa é

obrigada a investir em uma in-
fraestrutura que fica subutilizada
mais tarde, quando a demanda
enfraquece, um risco que afeta
principalmente companhias su-
jeitas a condições sazonais. A nu-
vem reduz essa ameaça porque o
cliente paga pelo que está usando
e pode redimensionar a necessi-
dade de tecnologia de acordo
com seu próprio ritmo de vendas.

A Oracle adotou linguagens
que são padrão de mercado no
desenvolvimento de seus
softwares, o que facilita a inte-
gração entre produtos diferen-
tes, inclusive com os sistemas
que já são usados pelo cliente.

Isso abre caminho para outra
característica que a empresa con-
sidera uma de suas maiores van-
tagens: os programas são modu-
lares, ou seja, o cliente escolhe se
quer comprar um sistema inte-
gral ou pedaços dele. “Por exem-
plo, a empresa pode adotar um
software de RH na nuvem e usar o
LinkedIn [rede social que interli-
ga profissionais] para selecionar
candidatos”, afirma Diehl. São
conceitos fluidos, como convém
à nuvem, mas com os quais a Ora-
cle espera sedimentar um cami-
nho concreto para o futuro.

‘E x p l o s ã o’
de dados
expande
f ronteiras
De São Paulo

É fácil armazenar e recuperar
dados de um relatório, mas o que
dizer de informações que constam
em vídeos e fotografias, ou os co-
mentários feitos nas redes sociais
sobre uma marca? Cada vez mais
comuns e valorizados, esses dados,
chamados de não estruturados,
são um desafio para as compa-
nhias e, ao mesmo tempo, uma
oportunidade para os fornecedo-
res de tecnologia. Empresas de
software têm investido em progra-
mas que ajudam a extrair e anali-
sar informações, além de métodos
para que os dados estejam dispo-
níveis facilmente aos clientes.

Na Oracle, uma aquisição
abriu um caminho particular pa-
ra explorar esse mundo. Quando
a empresa adquiriu a Sun Micro-
systems, em 2009, muita gente
estranhou. Não parecia fazer sen-
tido que a Oracle, um nome tra-
dicional na área de software,
comprasse a Sun, a fabricante de
equipamentos que criara a lin-
guagem Java e passava por gran-
des dificuldades na época.

Mas, com o casamento, a Oracle
uniu seus programas às máquinas
da Sun e passou a vender equipa-
mentos com softwares embutidos.

Tome-se o exemplo de uma
aplicação de call center. Com o
software e o equipamento conju-
gados, dados que precisam estar
diante dos olhos dos atendentes,
como o RG do cliente e suas ativi-
dades mais recentes, ficam guar-
dadas em uma memória de rápi-
do acesso, diz Luiz Meisler, vice-
presidente executivo da Oracle. O
objetivo é evitar que o consumi-
dor tenha de esperar muito do
outro lado da linha enquanto a
atendente acessa a base de dados.
Informações menos relevantes fi-
cam guardadas em disco. Demo-
ra mais para recuperá-las, mas co-
mo a probabilidade de que sejam
usadas é menor, o impacto no
atendimento tende a ser menos
relevante. Para a empresa de call
center, o custo é menor. O cliente
também sai mais satisfeito. Não
há nada mais irritante que digitar
o RG antes de ser atendido e se
surpreender quando a primeira
pergunta do atendente é o núme-
ro do documento. (JLR)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Empresas, p. B6.




