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Especialistas apontam para um cenário no qual grandes grupos controlarão os serviços de 
telefonia fixa e móvel, além da transmissão de dados 
 
 
Foi dada a largada para mais um período de transformações no mercado brasileiro de telecom. 
Enquanto o foco das atenções está na renovação dos contratos de concessão, os quais enfatizam 
a questão da competição, um outro movimento ganha força nos bastidores: a consolidação. Prova 
disso, é a venda declarada, prevista para ocorrer em curto prazo, de três teles – Vésper, Intelig, 
AT&T e BCP –, dando início à tão anunciada concentração do segmento na mão de poucos grupos. 
A definição da vice-presidente de planejamento estratégico da Young & Rubicam, Patricia Peck, 
ilustra com clareza o atual momento: "com a privatização, o Brasil teve de, assim como fez na 
época das capitanias hereditárias, dividir o território para atrair investimentos. Agora é o 
momento de juntar as operações para garantir a receita das empresas".  
 
Para entender essa tendência, basta lembrar que o segmento mundial de telecom vive uma crise 
e o Brasil não está imune a isso, especialmente pelo fato de grande parte de as operadoras que 
atuam em território nacional ser controlada por grupos internacionais. Com isso, a incorporação 
passa a ser um caminho ideal, na medida em que, ao reunir duas companhias em uma só, 
diminui-se custos com estrutura e aumenta-se o leque de serviços. "Primeiro, as teles fixas 
compraram empresas de dados como Pegasus e MetroRED, agora, o próximo passo é integrar 
operações móveis, tanto para combater a concorrência da telefonia celular como para ampliar 
portfólio", detalha Fábio Zaffalon, analista do The Yankee Group para a América Latina.  
 
Na lista dos principais 'compradores' dessa nova fase do mercado, o grupo brasileiro de 
investimentos Opportunity lidera o ranking dos mais cotados. "Acredito que eles estão dispostos a 
marcar presença no setor de telecom", avalia Carlos Henrique Rocha, especialista em 
telecomunicações da Deloitte Consulting. O grupo de investidores, que já tem operações na 
telefonia móvel (com a Telemig Celular e Amazônia Celular), controla a Brasil Telecom e ainda 
possui participação acionária minoritária e indireta na Telemar.  
 
Tanto Rocha como Zaffalon sugerem o Opportunity como provável comprador da Vésper e da 
Intelig – com quem a Brasil Telecom mantém um namoro bastante antigo – apesar de as atuais 
regras não permitirem que a concessionária adquira uma empresa-espelho. Além disso, os 
especialistas lembram que, a partir do reconhecimento da antecipação de metas, o grupo pode 
ampliar sua participação acionária na Telemar, a qual agora é uma provedora de telefonia fixa e 
móvel com a compra da Oi.  
 
"Mesmo sem comentar o processo de aquisições, Telecom Italia e Telefônica ainda são dois nomes 
fortes nessa lista", destaca o analista do The Yankee Group, sugerindo ainda o poderio da 
Telecom Americas e do grupo mexicano Telmex. "Estes últimos, confirmaram que têm US$ 400 
milhões para investir na América Latina. E o interesse deles é trabalhar com parcerias locais", 
revela Zaffalon.  
 
Outra empresa que, apesar dos problemas de caixa, tem liderado a lista de prováveis 
compradores é a Embratel, a qual mantém interesse na Vésper, AT&T e Net (empresa de TV a 
cabo). O especialista do The Yankee Group destaca que a única possibilidade de a operadora 
conseguir o aval de seu controlador (a MCI - antiga WorldCom) para concretizar a compra, é a 
comprovação de que essa expansão aumenta o valor de mercado da provedora brasileira.  
 
A Embratel ainda se coloca em uma posição ambígua, pois, além de ser um comprador é um 
provável alvo de venda. Desde que sua controladora anunciou problemas contábeis, no último 
ano, vem divulgando que pode desfazer-se de subsidiárias latino-americanas. Entretanto, o 



presidente do conselho de administração da Embratel Participações, Dan Crawford, durante sua 
visita ao Brasil em junho deste ano, fez previsões otimistas sobre as operações da MCI no país. 
"Não está nos planos da MCI vender a Embratel, que é uma empresa sólida, competitiva e líder no 
mercado brasileiro. A operadora é um ativo estratégico e de grande importância para a MCI, tanto 
no Brasil quanto em toda América Latina", destaca o executivo.  
 
Quanto às surpresas do setor, uma delas parte de um grupo até então discreto no universo das 
operadoras, a Atrium Telecom, uma provedora de serviços para edifícios comerciais que tem no 
seu controle sócios capitalistas de grande peso: JP Morgan Partners, GE Equity e Advent 
Internacional. A empresa é o nome mais cotado para comprar a AT&T Latin America.  
 
Por fim, toda essa movimentação – na qual pipocam outros nomes de possíveis interessados 
como a operadora-espelho GVT e o grupo de telefonia móvel Vivo – deve ser consolidada em 
2004, segundo estudo do The Yankee Group. A partir daí, essas 'super carriers', capazes de 
oferecer serviços de telefonia fixa e móvel, além de dados, devem preparar-se para uma nova 
rodada de fusões e aquisições. Mas isso, segundo os especialistas, ainda depende de uma série de 
fatores, incluindo os rumos a serem tomados pelos novos contratos de concessão e as medidas 
para garantir a competição. 
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