
Embratel e Claro podem se unir 
 
Na última semana, em reportagem publicada na imprensa brasileira, foi anunciado que 
Embratel e Claro deverão se unir nos próximos dois meses. Essa seria a vontade do bilionário 
mexicano Carlos Slim, dono da América Móvil que, desde janeiro, detém sob seu guarda-chuva 
ambas companhias, além da NET. De acordo com as informações que circularam, o atual 
presidente da Embratel, José Formoso Martínez, seria o principal nome para assumir a nova 
empresa. No entanto, em comunicado oficial enviado à imprensa no último dia 27, a América 
Móvil afirmou que não tem nenhum conhecimento sobre as possíveis mudanças nas gestões 
administrativas de Claro e Embratel. 
 
“As operações da Claro no Brasil continuam sendo dirigidas por João Cox, e as da Embratel por 
José Formoso. Os resultados de ambas empresas justificam nossa confiança para continuar 
investindo nos serviços de telecomunicação no Brasil”, destacou o comunicado. Nos bastidores, 
a informação é de que Slim poderia estar insatisfeita com os resultados conquistados pela 
América Móvil no Brasil e, por isso, buscaria uma reestruturação. 
 
Neste sentido, tal movimentação daria continuidade ao processo iniciado pela América Móvil no 
começo do ano, quando a companhia comprou a Carso, holding que controla a Telmex México 
e Internacional, todas empresas de Slim. De acordo com as informações publicadas na mídia, 
a sinergia entre Claro e Embratel poderia gerar uma economia de aproximadamente 30%, 
além da possibilidade de ampliar o oferecimento de pacotes de telefonia integrados. 
 
A reportagem do propmark entrou em contato com Claro e Embratel para verificar a 
veracidade das informações, mas ambas as empresas não quiseram se pronunciar. 
 
As agências Ogilvy (que atende apenas a Claro), AlmapBBDO, e F/Nazca S&S estas que 
atendem Claro e Embratel – afirmaram que, até o momento, não há qualquer tipo de alteração 
na comunicação das duas empresas. 
 
Mercado 
 
Apesar de a América Móvil desmentir o boato da fusão entre Embratel e Claro, especialistas 
enxergam a fusão como uma tendência natural das empresas no setor de telecomunicação. 
“Cada vez mais há convergência dos canais de comunicação. A Embratel sempre foi forte com 
DDD e a Claro, com celular. Por isso, faz todo o sentido unificar os serviços para fortalecer a 
empresa e concorrer com os franceses da Vivendi, os espanhóis da Telefônica e com os 
brasileiros da Oi”, explica Júlio Moreira, professor da pós-graduação em comunicação com o 
mercado da ESPM. 
 
Segundo o professor, caso a fusão venha a ser realizada, a marca que sobreviveria seria a 
Claro, por ser mais forte. “Acho que a marca que ficaria seria a Claro, mas com a expertise do 
21 da Embratel, pois eles são muito fortes em DDD. As pessoas fazem 21 por inércia. É quase 
como pedir Coca-Cola!”, diz Moreira. 
 
Outro ponto levantado pela mídia brasileira em relação a Slim foi seu grande interesse para 
que o Projeto de Lei 29/2007 seja aprovado, permitindo que grupos estrangeiros controlem 
mais de 50% das empresas de telecomunicação, desde que seja respeitada uma cota de 
produções nacionais. 
 
Hoje, Slim detém 49% da NET, sendo que o restante pertence à Rede Globo. Com a aprovação 
do PL 29, ele transformaria a NET em um quadriple-play, ou seja, a empresa comercializaria 
banda-larga, TV a cabo, telefonia móvel e fixa. “Slim fará uma pressão em relação ao PL 29, 
que vai para aprovação no Senado. É briga de cachorro grande que tem muitas coisas 
envolvidas. E ele vai querer sim comprar a NET da Globo”, opina Moreira. 
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