
PROMESSA era criar 
uma "supertele" bra
sileira capaz de com
petir em pé de igual
dade - dentro e fora do 
País - com as grandes 
estrangeiras. Sob es

se pretexto, o governo Lula patrocinou 
uma mudança casuística das regras do 
setor, empurrou os fundos de pensão de 
empresas estatais para o meio das nego
ciações, financiou às largas com dinhei
ro do BNDES e de outros bancos públi
cos e entregou à dupla Carlos Jereissa
ti, do grupo La Fonte, e Sérgio Andra
de, da construtora Andrade Gutierrez, 
o controle da companhia nascida da fu
são entre a Oi e a Brasil Telecom. 

E para quê? Dois anos após o anúncio 
da transação, investigada na Opera
ção Satiagraha (quadro à pág. 21), a su
pertele bradava por socorro financei
ro. Ele veio oficialmente na quarta-fei
ra 28, na forma de caravelas portugue
sas. Em acordo que envolveu a venda da 
sua participação na operadora de ce
lular Vivo à sócia Telefônica, a Por
tugal Telecom anunciou ao mercado 
a aquisição de até 22,4% das ações da 
Oi. Mais do que fortalecer a capacida
de de investimento da empresa brasi
leira, boa parte dos 8 bilhões de reais 
que os portugueses injetarão na brin
cadeira vai engordar a conta de Jereis
sati e Andrade. A dupla ficará, a título 
de transferência de participação na La 
Fonte e na AG Telecom, com até 3,6 bi
lhões de reais. É o que se pode chamar 
de um "supernegócio". 
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Com a operação, a Portugal Telecom 
passa a ser a maior acionista da Oi. O 
presidente Lula, apontado como um 
dos articuladores do acordo, minimi
zou a entrada dos estrangeiros na com
panhia. Segundo Lula, a Oi vai conti
nuar "brasileira da silva" enquanto for 
presidente. Ele comparou a operadora 
com a Petrobras e a Vale, companhias 
nacionais que também possuem inves
tidores estrangeiros. 

No papel, a Portugal Telecom te
rá uma participação minoritária na Oi. 
Concluído o negócio, a previsão é que a 
companhia portuguesa detenha apenas 
10% das ações da holding Telemar Par
ticipações. A AG Telecom e a La Fonte 
continuam sendo os controladores da 
companhia, com 19,3% das ações cada 
um, ao lado do fundo Atlântico (11,5%), 
dos funcionários da Oi. O BNDES e os 
fundos de pensão, que juntos, possuem 
49,9% das ações da holding, vão redu
zir sua participação para 39,9% a fim 
de abrir espaço para os portugueses -
o presidente da estatal, Luciano Cou
tinho, grande defensor da criação das 
multinacionais brasileiras, acompa
nhou as negociações e apoiou a decisão. 

Contudo, a PT vai adquirir 35% das 
ações da Andrade Gutierrez e La Fon
te. Dessa forma, a participação econô
mica dos portugueses na Telemar Par
ticipações vai chegar a aproximada
mente 22%, praticamente sem alterar 
a estrutura societária da holding. 

O presidente do grupo Andrade Gu
tierrez, Otávio Azevedo, declarou que 
a operação foi bem-sucedida porque 
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os portugueses aceitaram uma posição 
minoritária. "Somos parceiros, mas 
eles controlam a operação em Portu
gal e nós controlamos aqui", afirmou. 
Por essa lógica, os portugueses teriam 
uma participação preponderantemen
te econômica na Oi, opinando pouco 
sobre os rumos da empresa. Não é, con
tudo, o que os termos do acordo suge
rem, tampouco, o que os executivos da 
PT garantem. Em seu comunicado aos 
investidores, a operadora portuguesa 
assegurou que terá "significativos di
reitos de veto" e que estará "em posi
ção de dar uma importante contribui
ção estratégica". Ou seja, a empresa te
rá grande poder no grupo de controle. 

A PT deve assumir posições importan
tes. Os portugueses poderão indicar 
dois representantes para o conselho de 
administração e um diretor, além de 
participar da indicação do presidente 
da operadora. A empresa portuguesa 
terá ainda a presidência do Comitê de 
Engenharia e Inovação, formado por 
integrantes das duas empresas, e par
ticipação em outras instâncias estraté
gicas. "Não estamos investindo para 
ser mais um minori tár io", garantiu 
Zeinal Bava, presidente da Portugal 
Telecom, em te leconferênc ia com 
analistas financeiros. Embora a fatia a 
ser assumida na Oi seja bem menor do 
que a possuída na Vivo (os portugueses 
detinham 50% das ações da Brasilcel, 

controladora da operadora de celular), 
o executivo garantiu aos acionistas que 
a companhia portuguesa gozará "de 
direitos similares". 

Os portugueses condicionaram a ven
da da Vivo para a Telefónica à compra 
de outro ativo no Brasil. Os espanhóis 
ofereceram 7,5 bilhões de euros pela fa
tia da Portugal Telecom na Brasilcel. 
Os acionistas da PT aceitaram a pro
posta, mas o governo português exer
ceu sua golden share (ação com poder de 
veto) e impediu o negócio. A razão era 
simples: os portugueses não aceitavam 
sair do mercado brasileiro, responsável 
por mais da metade do faturamento da 
maior companhia privada do País. O pri
meiro-ministro José Sócrates apenas 
deu o sinal verde para o negócio quando 
assegurou que a empresa havia garan
tido outra posição estratégica no Brasil. 
Sócrates obteve o aval de Lula. 

Os interessados procuraram vender a 
transação à imprensa como uma opera
ção cruzada. Pelo acordo, a Oi tem a op
ção de comprar até 10% das ações da PT, 
o que a transformaria no maior acionista 
individual da companhia portuguesa. 
Pela versão oficial, este era o passo que 
faltava para a companhia finalmente se 
internacionalizar. A possibilidade de dis
putar mercados na Africa e América La
tina foi um dos componentes mais fortes 
do discurso do governo quando bancou 
a fusão entre a Oi e a B rT Mas, segundo 
analistas, os documentos divulgados 



ão tivesse sido 
interrompida da 
forma como foi, a 
Operação Satiagraha 
inevitavelmente teria 

avançado sobre as negociações 
que resultaram na fusão entre a Oi 
e a Brasil Telecom. No período das 
interceptações telefônicas da Polícia 
Federal, o acerto caminhava a todo 
vapor. Nas dezenas de horas de 
conversas captadas pela equipe 
comandada pelo delegado Protógenes 
Queiróz, o ex-deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh, lobista do banqueiro 
Daniel Dantas, e o ex-ministro José 
Dirceu foram flagrados a tratar 
do assunto. Com muita disposição. 

Em um dos diálogos que constam 
do relatório da primeira fase 
da operação, Greenhalgh 
dá a entender que tentava 

se aproximar da então 
ministra Dilma Rousseff. 
Seu objetivo era obter 
informações a respeito 
do andamento 
das negociações. Para 
permitir a fusão, 
o governo precisaria 
mudar as regras do setor 
de telecomunicações 
que impediam a 
concentração societária. 
E precisaria convencer 
os fundos de pensão 
a aceitar os termos 
propostos. O delegado 
Queiróz anotou em seu 
relatório que a fusão 
visava, no futuro, vender 
a empresa a um grupo 
de capital estrangeiro 
- o que contrariava a tese 

da "supertele" nacional. 0 principal 
interessado seria o mexicano Carlos 
Slim, dono da Embratel e da Claro 
e cliente de Dirceu. 0 ex-ministro 
levou Slim a reuniões no Palácio 
do Planalto e tentou aproximar 
o empresário do presidente Lula. 

Ao afastar Queiróz do comando 
da operação e desqualificar o seu 
trabalho, o governo impediu que 
uma centena de documentos e 
gravações viessem a público. Caixas 
de material relativo à fusão agora 
repousam em alguma sala da Polícia 
Federal à espera de um servidor 
público que os compile e interprete. 

Mas as únicas investigações 
que parecem animar os federais 
sob o comando de Luiz Fernando 
Corrêa são as instauradas contra o 
delegado Queiróz. Dois anos após a 
Satiagraha, a fúria disciplinar da PF 
não se amainou. Em duas semanas, 
cinco novos procedimentos 
disciplinares foram abertos contra 
Queiróz, candidato a deputado 
federal pelo PCdoB. Na quinta-feira 
29, policiais voltaram à sua casa 
em São Paulo e armaram uma cena 
na portaria do prédio. "Querem 
me intimidar", afirmou o delegado, 
que estava em Lavras (MG) para 
receber uma homenagem de uma 
associação de jornalistas. 

Inquérito do Ministério Público 
Federal, aberto com base nas 
apurações da Satiagraha, está 
em andamento. Talvez saia daí, 
do trabalho dos procuradores, 
novos e reveladores bastidores 
de uma fusão que, até o momento, 
só beneficiou três brasileiros: 
Daniel Dantas, Carlos Jereissati 
e Sérgio Andrade. - SéRGIO LIRIO 

para o mercado não deixam claro como 
essa operação vai ser conduzida nem 
qual será a extensão do poder da tele 
brasileira na sócia portuguesa. Na ver
dade, não há sequer garantias de que os 
brasileiros vão, de fato, exercer essa op
ção. Ao menos até segunda ordem esta é 
uma operação de mão única. Em vez de 
se internacionalizar, a Oi está se desna
cionalizando. 

Mesmo com a entrada dos portu
gueses, a operadora brasileira deve 
perder sua posição de líder isolado no 
mercado nacional. Ao assumir o con
trole da Vivo, a Telefónica passa a ser 
a maior empresa de telecomunicações 
no País, tanto em receita quanto em 
número de assinantes. Os espanhóis 
devem assegurar um faturamento lí
quido anual próximo de 32 bilhões de 
reais, ante 29,9 bilhões da Oi/Portugal 
Telecom. A nova companhia terá ainda 
68,4 milhões de clientes, ante 62,3 mi
lhões da "supertele", agora luso-brasi-
leira. A Telefónica poderá ainda inte
grar os serviços de telefonia fixa e mó
vel em São Paulo, o que deve garantir a 
ela uma vantagem competitiva sobre a 
Oi no maior mercado - a Oi não opera 
telefonia fixa em São Paulo. 

O mercado financeiro, que vinha capi
talizando em cima dos boatos sobre a 
entrada da PT no capital da Oi, acabou 
frustrado com o modelo da operação. 
Na quarta 28, os papéis da Oi negocia
dos na Bolsa de Valores de São Paulo 
desabaram até 16%. Segundo o analis
ta da corretora Modal Asset, Eduardo 
Roche, os acionistas esperavam que a 
operadora portuguesa investisse dire
tamente na Tele Norte Leste e na Tele-
mar Norte Leste, as companhias de ca
pital aberto da Telemar Participações. 
A PT vai pagar pela participação na Oi 
até 8,4 bilhões de reais (pouco menos 
da metade do que vai receber dos es
panhóis pela Vivo), mas grande par
te do dinheiro - cerca de 4,7 bilhões -
vai para o bloco controlador da compa
nhia, incluídos os 3,6 bilhões para a AG 
e a LF. Outros 1,1 bilhão será usado pa
ra adquirir 10% da Telemar Participa
ções em poder dos fundos de pensão. 

As fundações, aliás, continuam a 
ser manipuladas como peões nesse ta
buleiro. Durante uma década, desde a 
polêmica privatização do sistema Te-
lebrás, travaram uma batalha para fa
zer valer seus direitos nas companhias 

controladas de forma irregular pelo 
banqueiro Daniel Dantas. Foi essa lu
ta judicial e política inglória, que pro
duziu uma guerra suja movida a dos
siês e trapaças empresariais, a justifi
cativa para resolver o emaranhado so
cietário e aceitar a fusão Brasil Tele-
com-Oi. Livre da cadeia e das ações 
judiciais, o dono do Opportunity em
bolsou mais de 1 bilhão de reais com a 
venda de sua participação na BrT. Foi o 
primeiro beneficiado da fusão. 

O problema é que os novos controla
dores, embora não tenham produzido 
nenhuma baixaria explícita, foram tão 

pouco amistosos quanto Dantas. Dir i 
gentes dos fundos reclamam da difi
culdade em reafirmar sua posição de 
controladores e da pouca "governan
ça" corporativa. Além disso, por pro
blemas burocráticos, só agora conse
guiram dar andamento ao processo 
que lhes permitirá indicar gente sua 
para os conselhos da empresa. Ao que 
tudo indica, terão de fazer um enorme 
esforço para não ficar à margem. 

A operação com os portugueses, com 
o aval do Palácio do Planalto, também 
deixa dúvidas sobre a real estratégia do 
governo para o setor. Enquanto apoia o 
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"fortalecimento" da Oi, o que garanti
ria investimentos da operadora nas no
vas demandas da convergência digital, 
reativou-se a Telebrás justamente pa
ra implantar o plano nacional de banda 
larga. O problema é que a estatal res
suscitada não tem orçamento definido 
ou um plano claro ainda. Pergunta-se: 
quem desempenhará o papel de expan
dir o serviço nos rincões do Brasil? 

Para Eduardo Tude, presidente da con
sultoria Teleco, a Oi se fortalece com a 
entrada dos portugueses. Segundo ele, 
a "supertele" poderá acelerar os inves
timentos, atualmente limitados pelo en
dividamento elevado. A companhia pla
nejava investir pouco mais de 3 bilhões 
de reais neste ano, ante 5 bilhões a 6 bi
lhões em 2009, quando entrou no mer
cado de celulares em São Paulo. "Esta
mos em um período importante de mu
danças tecnológicas. Quem não inves
tir já em novas redes e equipamentos, 
terá uma infraestrutura sucateada em 
poucos anos", alerta. Tude acredita que 
os dois negócios anunciados nos últi
mos dias vão acelerar o processo de in
tegração entre os serviços de telefonia 
fixa e móvel, além da expansão da ban
da larga. "A expectativa é de que essa 
integração crie condições mais favorá
veis para os consumidores." 

O fato é que não existe qualquer pro
blema em uma empresa estrangeira 
comprar parte de uma companhia na-

cional, especialmente se houver garan
tias de investimentos em áreas consi
deradas estratégicas para o País. Foi o 
próprio governo, contudo, que levan
tou a bandeira de uma "supertele na-
cional", considerada necessária para 
fazer frente ao crescimento da Telefó
nica e da América Móvil, do bilionário 
mexicano Carlos Slim, e investir no ex
terior. Para isso, mudou a legislação das 
telecomunicações e mobilizou os ban
cos estatais e os fundos de pensão, que 
despejaram quase 6 bilhões de reais pa
ra financiar a reestruturação acionária 
da Oi e a compra da Brasil Telecom. 

Os dois principais beneficiados na 
operação, Jereissati e Andrade, esco
lhidos a dedo pelo governo Lula, her
daram o controle da supertele sem co
locar um único centavo do próprio bol
so e se comprometeram a não vender a 
Oi para nenhum grupo estrangeiro. 

Mas o apoio inicial não foi suficien
te. Nos últimos tempos, os empresários 
se esmeraram em mandar recados ao 
governo. Primeiro, vazou a notícia de 
que queriam apoio para o lançamento 
de um novo satélite - de interesse das 
Forças Armadas por manter, em tese, 
em mãos brasileiras o controle das co
municações. Depois, pediram mais fa
cilidades para pôr em prática o Plano 
Nacional de Banda Larga. No fim, pre
valeceu o velho espírito do capitalismo 
à brasileira. Em nome do fortalecimen
to da iniciativa privada nacional, bene
ficiaram-se, de forma privada, os em
presários escolhidos. Sem dúvida, para 
Jereissati e Andrade, a fusão entre Oi e 
BrT foi o negócio do século. 
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