
ca dona da Vivo, depois de convencer os 
socios da Portugal Telecom (PT) a ven-
der, por 7 bilhões de euros, sua fatia de 
50% do capital. A PT, por sua vez, resol-
veu o problema do governo brasileiro ao 
adquirir um naco de 25% da Oi/Brasil 
Telecom. A ação dos portugueses, aliás, 
foi considerada surpreendente pelos 
especialistas: uma transação cruzada 



a oferta de pacotes triple e quadruple 
play (voz, internet, tevê por assinatura 
e celular juntos) não se limitará às ope-
radoras que se reestruturaram para is-
so. Estimulará também as outras teles 
a criar ofertas inteligentes com preços 
competitivos, principalmente de banda 
larga. Bom para o consumidor. 

Outra investida de peso teria sido a 

oferta da britânica Vodafone, segunda 
maior operadora do mundo, pela TIM 
Brasil - uma negociação nunca confir-
mada pela operadora de telefonia ce-
lular. E a mais recente movimenta-
ção coube ao mexicano Carlos Slim, 
ao bater o martelo para que a sua Tel-
mex (dona da Embratel) compre 100% 
das ações da Net em uma oferta pública 

A série de negociações abre espaço 
para a aceleração da oferta de serviços 
convergentes no País, com a integra-
ção das redes de telefonia fixa e móvel. 
Os analistas apontam que, mesmo que 

permitiu, no mesmo dia, acatar a trans-
ferência de sua parte na Vivo para a Te-
lefónica e comprar as ações da Oi. 



de aquisição (OPA). Embora a oferta de 
4,57 bilhões de reais seja considerada 
praticamente irrecusável, o negócio de-
penderia da aprovação do Projeto 116, 
em fase final de discussão no Congres-
so, que libera a participação de teles es-
trangeiras no mercado de tevê paga. 

A competição entre vários grandes 
grupos, com condições de investir na 
qualidade do serviço, em tese seria po-
sitiva para o consumidor. "Antes, tínha-
mos grupos com operações desmem-
bradas. A partir de 2011, a consolidação 
deve levar à formação de empresas ca-
pazes de atuar em qualquer área das te-
lecomunicações", avalia o analista da 
Planner Corretora, Rafael Andreata. 

Uma das características do mercado 
na década passada foi a transferência 
constante de tráfego da rede fixa para a 
móvel. O telefone fixo perde assinantes 
por carregar ainda o custo da assinatu-
ra básica, além de enfrentar a concor-
rência dos pacotes de serviços combi-
nados. Nesse jogo, a TIM é a única ain-
da isolada, sob o comando da Telecom 
Italia. "A TIM terá certa dificuldade de 
concorrer com os três grandes grupos 
consolidados. Acredito que seu futuro 
será uma parceria, talvez com a GVT, 
ou ela poderá virar alvo de aquisição", 
argumenta Andreata. 

Há quem diga que uma aproximação 
da Oi seria natural, numa operação em 
que a Oi se fundiria com a TIM, tendo 

a Portugal Telecom como sócia estra-
tégica. E, eventualmente, a própria Oi 
poderia manter presença minoritária 
da Portugal Telecom. A hipótese seria 
considerada pelo próprio governo, den-
tro da visão estratégica de que o Brasil 
precisa dispor de três operadoras gran-
des, sendo uma nacional. 

Em qualquer cenário, a rivalidade pa-
rece ser a marca dos novos tempos. Va-
le lembrar que o equilíbrio competiti-
vo deverá ser transformado por ao me-
nos mais três debates: o leilão da ban-
da H da terceira geração, a regulamen-
tação das operadoras virtuais de telefo-
nia móvel (MVNOs, em inglês) e a redu-
ção da taxa de interconexão paga para a 
conclusão de ligações na rede móvel. 
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