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A Oi (ex-Telemar) e a Portugal Telecom (PT) se movimentam para caminharem juntas. As 
empresas, de acordo com fontes do setor, vêm mantendo conversas informais, que 
marcariam o início de uma negociação. Uma das possibilidades é a entrada da operadora 
portuguesa na supertele criada com a compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi e aprovada no 
fim do ano passado, após oito meses de espera pelo aval da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Outra hipótese atestam fontes ligadas às companhias, envolveria 
acordos comerciais para a expansão da supertele em países de língua portuguesa. 
 
Por enquanto, as reuniões têm tido um tom informal. A supertele tem entre seus acionistas os 
fundos de pensão e o BNDES que, juntos, somam pouco mais de 49% da holding Telemar. 
 
Segundo o acordo de acionistas (que criou a supertele), a Previ, fundo de pensão dos 
funcionários do Banco do Brasil, terá 13%; Petros (da Petrobras) e Funcef (da Caixa) somarão 
10% cada. O BNDES contará com 16,9%. O restante, pouco mais de 50%, está nas mãos de 
Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, de Carlos Jereissati, do La Fonte, e da Fundação 
Atlântico, o fundo de pensão da Oi. 
 
Não há nada sendo discutido ou negociado. São apenas conversas informais afirmou uma das 
fontes envolvidas. 
 
Segundo outra fonte ligada aos fundos de pensão, a parceira seria bem-vinda. 
 
Se for para a Portugal Telecom aumentar o investimento na companhia, não vejo problema 
algum. A Oi quer expandir para os países de língua portuguesa. Pode ser algo nesse sentido. 
Mas ainda não há nada, pelo menos que eu saiba esclarece uma pessoa próxima ao comando 
da supertele. 
 
A Portugal Telecom (PT), dona de 50% da operadora de telefonia móvel Vivo, está cada vez 
mais interessada no Brasil. No primeiro trimestre de 2009, apesar da crise, a participação do 
país chegou a 45,2% das receitas da companhia, um aumento de 1,7 ponto percentual em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Já em Portugal, as receitas registram queda de 
0,4%, enquanto no Brasil subiram 5,9% no início deste ano. 
 
Em 2007, operadoras tentaram fechar acordo 
 
O investimento na Vivo subiu 82,2% no início deste ano, informa a companhia portuguesa em 
seu último balanço financeiro. A PT tem ainda participação no portal UOL. 
 
O relacionamento entre as duas companhias é antigo. No primeiro semestre de 2007, a 
empresa portuguesa havia tentado comprar 40% do capital da Telemar, porém não chegou, 
segundo comunicados emitidos ao mercado na ocasião, a ser feita uma proposta. Em junho 
daquele ano, a Portugal Telecom confirmou que manteve contatos com alguns acionistas da 
Telemar para explorar possibilidades de investimento, mas ressaltou, em outro documento, 
que as conversas haviam sido interrompidas. 
 
Nos dois lados, o discurso das companhias, segundo uma fonte, guarda semelhanças: "O 
setor é pequeno e todos se conhecem. Todos estão sempre conversando entre si, sejam os 
mexicanos, os italianos...". 
 
Em abril de 2008, quando foi anunciada a criação da supertele, a Oi afirmou que o objetivo 
era a expansão no exterior. Na época, os planos indicavam uma expectativa de se conquistar 
30 milhões de clientes em cinco anos em países da América do Sul, além das nações de 
língua portuguesa locais já "colonizados" pela PT. 
 
Na África, a Portugal Telecom tem 75% da ÁfricaTel, companhia que tem ações das 
operadoras Unitel, em Angola, MTC, na Namíbia, Cabo Verde Telecom (CVT), em Cabo Verde, 



Companhia Santomense de Telecomunicações (CST), em São Tome e Príncipe. Segundo o 
balanço financeiro da PT, a companhia tem contrato de gestão na Medi Telecom, em 
Marrocos, CVT, CST e Timor Telecom, no Timor Leste. A PT ainda tem 28% das ações da 
Companhia de Telecomunicações de Macau, na China. 
 
BNDES fará leilão das ações da Telemar em julho 
 
A Oi, porém, ainda não finalizou seu processo de compra da BrT. Em julho, o BNDES fará 
leilão público de suas ações. Com isso, a fatia do banco passará dos atuais 31% na Telemar 
Participações para 16,9%. O objetivo é que os fundos de pensão comprem esses papéis para 
que o acordo de acionistas seja finalizado. Ontem, a BM&F Bovespa informou que as Ofertas 
Públicas de Aquisição (OPAs) voluntárias de ações ordinárias da operadora BrT e de sua 
holding, a BrT Participações, movimentaram R$ 2,56 bilhões. 
 
A empresa não tem caixa para fazer aquisições em 2009. Este será um ano de completar a 
integração com a BrT avaliou uma fonte. 
 
Oi e Portugal Telecom não comentaram o assunto.  
 

 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun. 2009, Economia, p. 22. 
 
 
 
 


