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Os bastidores
DA CRIAÇÃO
da verdadeira
SUPERTELE
Ataques entre sócios, negociações paralelas e
— mais uma vez — uma providenciai ajuda do
governo brasileiro. Como os espanhóis da
Telefónica conseguiram comprar o controle da
Vivo de seus sócios portugueses, formando a
maior operadora de telecomunicações do país
RENATA AGOSTINI E CAROLINA MEYER

Sentados em frente a uma das mais paradisíacas praias da Ilha
do Sal, no arquipélago africano de Cabo Verde, os executivos
Otávio Azevedo, presidente da AG Telecom, e Pedro Jereis-
sati, vice-presidente do grupo La Fonte — os maiores acio-

nistas individuais da Oi —, poderiam perfeitamente passar por turistas.
Vestindo bermudas e sem nenhuma conexão com internet ou telefone
celular, Azevedo e Jereissati aproveitaram o dia 21 de julho para des-
cansar depois que uma pane no jato particular que transportava os dois
obrigou-os a fazer uma escala um pouco mais demorada na região. A
viagem, que havia começado horas antes no Rio de Janeiro, levaria os
dois executivos à conclusão de um dos maiores e mais polémicos ne-
gócios recentes do capitalismo brasileiro. Azevedo e Jereissati estavam
a caminho de Londres para um encontro com os representantes da
Portugal Telecom, a PT. No dia anterior, Zeinal Bava, presidente da
PT, havia telefonado a Azevedo para marcar o encontro — que, por
causa do imprevisto na ilha, teve de ser remareado para uma suíte do



ESPECIAL aquisição

hotel Ritz, em Lisboa. Uma vez lá. os
dois brasileiros passaram as 72 horas
seguintes trancafiados com três execu-
tivos da PT: Shakhaf Wine, presidente
da operadora no Brasil, Luis Pacheco de
Melo, diretor financeiro da empresa, e
o próprio Bava. Dali saiu o acordo anun-
ciado em 28 de julho que colocou fim a
uma das mais longas novelas do merca-
do brasileiro de telecomunicações. A PT
concordou em injetar 8,4 bilhões de
reais para adquirir 22,4% da Oi. Simul-
taneamente, venderia sua parte na Vivo
(30% do capital total) à espanhola Tele-
fónica, com a qual compartilhava o con-
trole da maior operadora brasileira de
celulares, por quase 17 bilhões de reais.
'"Jamais uma companhia conseguiu

Oi tanto em receita quanto em número
de clientes (veja quadro). "O Brasil já
responde por quase a metade do lucro do
grupo Telefónica", diz Valder Nogueira,
analista de telecomunicações do banco
Santander. "Mas não há dúvida de que o
crescimento só será possível com a tele-
fonia móvel, e os espanhóis estavam
fora desse jogo." Só os ganhos com as
sinergias são estimados em 11,5 bilhões
de reais, três vezes mais que os espera-
dos da fusão entre Sadia e Perdigão,
anunciada em meados do ano passado.

O fechamento do negócio coloca um
ponto final numa disputa pública entre
espanhóis e portugueses que durou qua-
se quatro meses — e numa relação de
sócios que nunca foi marcada pela har-

amarrar dois acordos tão
grandes num espaço de
tempo tão curto", disse
Bava. "O Brasil é estratégi-
co para a PT. Não podíamos
simplesmente deixar o país."

Embora o desfecho tenha significado
ern alguma medida uma vitória para a
PT — afinal, por pouco os portugueses
quase não foram limados de seu maior
mercado (mais de 40% da receita anual
de 7 bilhões de euros vem do Brasil) —,
a grande vencedora desse episódio foi a
Telefónica. Com a Vivo, que tem uma
receita de 23 bilhões de reais e 53 mi-
lhões de clientes, a empresa espanhola
se torna, de fato, a verdadeira supertele
brasileira, ultrapassando a até então líder

monia. Tudo começou
em maio. quando a Tele-

fónica ofereceu 5,7 bi-
lhões de euros pela parte da

sócia na Vivo. Durante os
meses de maio e junho, após dis-

cussões acaloradas, a Telefónica havia
cedido em pontos nevrálgicos do negó-
cio, de modo que a PT não saísse pre-
judicada aos olhos do mercado. Além
de aumentar em 60% a oferta inicial,
fez três concessões significativas: deu
sinal verde para uma distribuição extra
de dividendos na Vivo. incluiu a empre-
sa de call center Dedic (da PT) no ne-
gócio e concordou em manter o alto
comando da Vivo na empresa (Roberto
Lima, presidente da operadora, foi in-
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dicado pela PT). "A aquisição estava
praticamente fechada entre eles", diz
um banqueiro próximo à negociação.

Faltou, no entanto, combinar com o
governo português, que mantém uma
classe especial de ações na Portugal Te-
lecom com direito a veto — as golden
shares. Por meio desse instrumento, a
oferta da Telefónica foi rechaçada na
assembleia de acionistas que ocorreu no
dia 30 de junho—com o argumento um
tanto anacrónico de que o negócio pre-
judicava os interesses nacionais. Foi
quando o presidente mundial da Telefó-
nica, o espanhol César Alierta, decidiu
dar um ultimato aos executivos da PT.
Ou eles encontravam uma maneira de
convencer o primeiro-ministro portu-
guês, o socialista José Sócrates, a apro-
var a operação até o dia 16 de julho,
quando expirava a oferta, ou a disputa
iria, de fato, para os tribunais. (No dia 8
de julho, a Corte Europeia emitiu pare-
cer contra o uso da golden share por
parte do governo de Portugal.) "Alierta
perdeu a paciência com os portugueses",
diz um executivo ligado à Telefónica.
"As discussões estavam cada vez mais
tensas. Havia gritaria de lado a lado e a
PT precisava encontrar uma saída."

PARA NÃO TER DE DEIXAR 0 BRASIL,
a PT começou a estudar duas soluções.
Uma delas foi a aquisição da subsidiária
brasileira da italiana TIM — algo rapi-
damente descartado devido ao imbróglio
societário envolvendo a própria Telefó-
nica na Telco. a holding que controla a
Telecom Itália. A segunda opção era se
tomar acionista da brasileira Oi, um pro-
jeto acalentado pela PT desde 2006, mas
que nunca havia saído do papel devido
ao desejo dos portugueses de se manter
no comando da operação. A urgência da
situação ressuscitou as conversas entre
as duas companhias, enterradas desde
meados de 2009, quando o presidente
Lula chegou a sondar a PT a respeito de
um possível investimento na operadora
brasileira. No dia 26 de maio, uma se-
mana após a primeira oferta da Telefó-
nica, José Sócrates chegou ao Brasil em
visita oficial e discutiu com o presidente
Lula uma saída para o avanço dos espa-
nhóis. "Àquela altura, já se sabia que

dificilmente Andrade Gutierrez e La
Fonte, as empresas controladoras, abri-
riam mão de suas participações na ope-
radora para acomodar a PT", diz um
executivo que acompanhou as negocia-
ções. Lula destacou, então, o presidente
do BNDES. Luciano Coutinho, para
desenhar uma possível operação — em
outras palavras, convencer os fundos de
pensão a se desfazer de parte do
capital da empresa. Para entrar
para o bloco de controle da
Oi, como queriam os por-
tugueses, era preciso ter
pelo menos 9% do capital.
E era aí que os fundos
controlados pelas estatais
ajudariam. Esquecendo as.
promessas de formar uma
companhia de telecomunica-
ções 100% brasileira, que faria
frente às multinacionais e se expandiria
pela América Latina, o presidente Lula
ordenou que a passagem para a entrada
dos portugueses na Oi fosse aberta.

As primeiras negociações entre Por-
tugal Telecom e Oi começaram no início
de junho. Os portugueses Nuno Vascon-
celos, presidente do grupo de mídia por-

tuguês Ongoing (acionista do
jornal Brasil Económico), e Ri-

cardo Salgado, presidente do Banco Es-
pírito Santo — os dois maiores acionis-
tas da PT, com 6,7% e 7,9% de partici-
pação, respectivamente —, foram desta-
cados pela operadora para fazer as pri-
meiras sondagens com os controladores
da Oi. Para isso, usaram como interme-
diário o executivo Ricardo Knoepfelma-



cher, mais conhecido como Ricardo K,
ex-presidente da Brasil Telecom e sócio
da gestora de recursos Angra Partners.
As conversas só andaram, de fato. no
final de julho, depois que Bava deu o
fatídico telefonema a Azevedo, da AG
Telecom. No domingo. 25 de julho, ele
conversou com Luciano Coutinho, Ri-
cardo Flores, novo presidente do fundo
de pensão Previ. Carlos Alberto Caser.

novo presidente da Funcef, e
Wagner Pinheiro de Oliveira,
presidente da Petros (juntos, os fundos e
o BNDES detêm 49,9% da holding que
controla a Oi). Eles tiveram apenas um
dia para decidir se aceitavam ou não a
proposta da PT. Com o aval dos fundos,
os advogados de ambos os lados se
apressaram para acertar os termos do
acordo — para que a oferta da Telefóni-
ca continuasse de pé, Aliena havia im-
posto uma condição: que a PT fechasse
negócio com a Oi até a manhã do dia 28
de julho, quando haveria a assembleia de
acionistas da companhia portuguesa.

Pressionada pelo tempo, a PT fechou
um acordo societário complexo com os
acionistas da Oi — em vez de. simples-
mente adquirir um pedaço da operadora,
os portugueses acertaram a compra de
participações indiretas na empresa.
"Criou-se uma estrutura quase incom-
preensível para abrigar a PT na Oi", diz
o analista de um grande banco de inves-
timento. ''Está claro que o acerto foi
feito às pressas. Não se sabe sequer se
os portugueses vão, de fato, permanecer
na companhia." Dos 8.4 bilhões de reais
que a PT vai investir na Oi, 4.7 bilhões

serão gastos na aquisição de 10% do
bloco de controle da empresa. Essa fatia
virá da compra de participações dos fun-
dos de pensão, sobretudo Previ e Funcef
— esta última deve deixar a empresa —,
e da aquisição de 35% da AG Telecom
e da La Fonte Telecom, que detêm 16%
de participação cada uma. Além disso, a
PT vai desembolsai13,7 bilhões de reais
para adquirir ações de duas controladas,
a Tele Norte Leste e a Telemar Norte
Leste. Se tudo correr como previsto, o
negócio tornará a Portugal Telecom a
maior acionista individual da Oi. à fren-
te de qualquer outro grupo nacional. Ou
seja, a supertele brasileira criada no go-

verno Lula, graças ao financiamen-
to do BNDES e a uma mudança

na Lei Geral de Telecomuni-
cações, terá como maiores
acionistas os portugueses
da PT. Aparentemente, foi
um negócio espetacular pa-
ra os antigos controladores.

Segundo cálculos de analis-
tas, Carlos Jereissati e Sérgio

Andrade receberão da PT de
seis a dez vezes o valor de mercado

de suas participações vendidas. Diante
de valores como esses, o discurso nacio-
nalista sucumbiu. Até porque ele não
estava sendo suficiente paia fazer da Oi
uma empresa bem-sucedida.

Criada em 2008 com a compra da
Brasil Telecom, a Oi tem hoje uma dívi-
da de 25 bilhões de reais, o equivalente
a duas vezes sua geração de caixa. Nos
últimos dois anos, ao se concentrar na
administração dessa conta, a companhia
praticamente parou de crescer. No pri-
meiro semestre deste ano, a operadora
adicionou apenas 1 milhão de novos
clientes, um quarto do registrado pela
Vivo. Também por causa dessas obriga-
ções, a La Fonte Participações, de Jereis-
sati, mergulhou no vermelho, e não dis-
tribui dividendos desde então. O prejuí-
zo acumulado nos últimos dois anos é
de aproximadamente 150 milhões de
reais. A entrada de dinheiro novo será
vital para que a Oi consiga se defender
do avanço da Telefónica daqui para a
frente. Portugueses e espanhóis conti-
nuarão se enfrentando no Brasil — mas
agora em empresas diferentes. •

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 44, n. 14, p. 114-119, 11 ago. 2010.




