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Renato Cruz

A troca de comando é somente a
parte mais visível das mudanças
profundas pelas quais passa a Oi.
Seu presidente, Luiz Eduardo
Falco, deixa a operadora até o
fim do próximo mês, mas as alte-
rações na estrutura da compa-
nhia começaram ainda antes do
anúncio de sua saída e devem ter-
minar somente depois da chega-
da do novo executivo.

Em dezembro, a Oi anunciou a
criação da vice-presidência de
operações, ocupada por James
Meaney, que veio da Contax, sua
unidade de centrais de atendi-
mento. A mudança foi feita para
ter um executivo mais focado na
operação e dar ao cargo de presi-
dente da Oi um papel mais insti-
tucional. Com a chegada de Mea-
ney, houve um rearranjo de dire-
torias, com troca de alguns no-
mes de executivos que partici-
pam das reuniões de cúpula na
operadora.

A criação da nova vice-presi-

dência e a saída de Falco foram
decididas antes de a Portugal Te-
lecom concluir a compra de
25,6% da operadora, em março.
Logo após a chegada dos novos
sócios, Zeinal Bava, presidente
da operadora portuguesa, foi in-
dicado para comandar o recém-
criado Comitê de Engenharia e
Redes, Tecnologia e Inovação e
Oferta de Produtos.

Apesar de estar ligado ao con-
selho de administração da Oi, o
comitê deve ser uma entidade
presente no dia a dia da empresa.
A ideia é aplicar o conhecimento
da Portugal Telecom, que é refe-
rência internacional em áreas co-
mo fibra óptica e IPTV (sigla em
inglês de TV via protocolo de in-
ternet), à operadora brasileira.

A transformação da Oi aconte-
ce num momento em que outras
grandes operadoras brasileiras
passam por mudanças estrutu-
rais. A Telefônica anunciou, na
semana passada, que, após a inte-
gração da Vivo, a operação pas-
sou a ser comandada pelo espa-

nhol Luiz Miguel Gilpérez. Abai-
xo dele, ficaram Paulo Cesar Tei-
xeira, à frente da unidade de mer-
cado individual (residencial), e
Mariano de Beer, com o merca-
do de empresas. Antonio Carlos
Valente continuou como presi-
dente do grupo espanhol no
País, exercendo um papel mais
institucional.

As unidades da mexicana Amé-
rica Móvil – Claro, Embratel e
Net – também passam por mu-
danças, trabalhando cada vez
mais próximas. No caso da Net,
ainda é necessária uma atualiza-
ção na lei para que os mexicanos
assumam o controle. Tanto a

Net quanto a Embratel estão co-
locando em prática planos ambi-
ciosos de ampliação de suas re-
des ópticas.

Resultados. A Oi tem registra-
do resultados ruins nos últimos
trimestres. Em 2010, a empresa
abriu mão do crescimento para
se concentrar na redução da dívi-
da, depois de ter comprado a Bra-
sil Telecom em 2008. Os núme-
ros do primeiro trimestre, divul-
gados no fim de abril, também
não foram nada bons. A receita
líquida da companhia caiu 7%. A
empresa teve prejuízo de R$ 395
milhões no período. O total de

linhas fixas em serviço diminuiu
6,3%.

Há quem aponte os resultados
dos últimos trimestres como o
motivo da saída de Falco. Outros
dizem que o executivo não teria
perfil para comandar a empresa
reestruturada, que exigiria um
presidente com um papel mais
institucional, como acontece na
concorrente Telefônica. Falco é
considerado muito agressivo pa-
ra isso. Existem muitas especula-
ções sobre quem será seu suces-
sor. Praticamente todo executi-
vo que comandou uma grande
operadora de telecomunicações
é apontado como candidato.

Julho de 1998
Então chamada Tele Norte Les-
te, a Oi é uma das empresas ven-
didas no leilão do Sistema Tele-
brás. A oferta vencedora foi de
R$ 3,434 bilhões, com um ágio
de 1% sobre o preço mínimo

Abril de 2008
A Oi anuncia a compra da Brasil
Telecom, por R$ 5,8 bilhões,
tornando-se a operadora de tele-
comunicações dominante em
todos os Estados do País, com
exceção de São Paulo

Março de 2011
A Portugal Telecom finaliza a
compra de 25,6% de partici-
pação direta e indireta na Oi,
por R$ 8,32 bilhões, depois
de ter vendido sua fatia na
Vivo para a Telefônica

WILTON JUNIOR/AE

A chegada do
sócio de telecom
Desde a privatização do Sistema Telebrás, a Oi
não tem uma operadora como acionista

ÚNICA OPERADORA DE
CONTROLE BRASILEIRO, A
OI TEM AGORA UM
ACIONISTA INTERNACIONAL

A Oi foi polêmica desde a privati-
zação do Sistema Telebrás, em
1998. Uma das críticas que se fa-
zia à empresa era a de que não
havia entre seus sócios uma ope-
radora de telecomunicações,
que conhecesse do negócio.

A defesa feita pelos seus con-
troladores era a de que os pró-
prios funcionários da empresa,
que vieram da estatal, sabiam
operar telecomunicações e que,
por isso, não era necessário o co-
nhecimento externo.

A Oi viveu bem sem ter como
sócia uma operadora por uma dé-
cada. Mas, depois da compra da
Brasil Telecom, os resultados co-
meçaram a piorar. Com a entra-
da da Portugal Telecom (PT) em
seu grupo de controle, a inten-
ção é mudar esse quadro. Para os

portugueses, mais importante
que o dinheiro, é o know how
que eles têm para aportar.

Futuro. Desde que se desfez da
fatia na Vivo e finalizou a com-
pra da participação na Oi, Zeinal
Bava, presidente da PT, tem bus-
cado manter uma postura reser-
vada no Brasil, apesar de suas vi-

sitas frequentes. Recentemente,
ele falou à revista publicada pela
consultoria McKinsey sobre sua
visão de futuro para a Oi.

“Comparada à Vivo, vemos si-
nergias superiores na parceria
com a Oi”, disse o executivo por-
tuguês à McKinsey Quarterly. “É
uma operadora integrada – fixa e
móvel, exatamente como nós – e
acreditamos que o mercado de
telecomunicações caminha na
direção de serviços integrados
de voz, vídeo e dados. Em Portu-
gal, somos líderes em mobilida-
de. No Brasil, a Oi é número qua-
tro, com potencial de crescer sua
participação. Os desafios que a
Oi enfrenta, e a transformação
necessária, não é muito diferen-
tes daquela que a PT passou. Em
2007, estávamos perdendo 100
mil linhas fixas por trimestre.
Do mesmo modo, a Oi perdeu
mais de 300 mil linhas no último
trimestre. Resolvemos os dese-
quilíbrios de nosso negócio em
Portugal ao oferecer TV paga e
investir na rede.”

Bava disse à revista que a ideia
é levar brasileiros para partici-
par de projetos em Portugal, e
trazer portugueses para partici-
par de projetos no Brasil, para
que esse conhecimento possa
fluir entre as empresas.

Ele destacou, na entrevista,
que a PT está fazendo investi-
mentos em áreas de ponta, co-
mo acessos de fibras ópticas e
telefonia celular de quarta gera-
ção (4G), e que essa experiência
pode ser aproveitada pela Oi na
transição.

Desafios. Para Luciana Leocá-
dio, chefe da área de análise da
Ativa Corretora, essa transferên-
cia de know how não seria tão
simples. “Eles podem trazer ex-
periência de Portugal para cá,
mas não dá para fazer um parale-
lo”, afirmou a analista. “Portugal
é um mercado muito diferente,
menor e mais maduro.”

Na visão de Luciana, a Oi tem
um “longo caminho” a percorrer
em banda larga e telefonia mó-
vel. As perspectivas para os pró-
ximos meses não são muito
boas. “A Oi está com uma trajetó-
ria de curto prazo esquisita”, dis-
se ela. “Este ano, se tudo correr
bem, ficará estável em receitas e
Ebitda (sigla em inglês de lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização).” / R.C.

R$ 29,479 bi
foi a receita líquida registrada pe-
la Oi no ano passado, o que repre-
sentou uma queda de 1,7% sobre
os R$ 29,997 bilhões registrados
em 2009

Tempo de
MUDANÇA
na Oi

● Queda

37%
era a participa-
ção da Oi entre
os clientes de
banda larga
em 2009

32%
é a participa-
ção entre os
clientes de
banda larga
em 2010

PABLO VALADARES/AE

Com novo sócio, empresa muda estrutura e
tenta deixar para trás os resultados ruins

● Celular
A participação
de mercado da
Oi foi de 20,7%
em 2009 para
19,3%

Know how.
Bava traça

planos para
o Brasil

JOSE MANUEL RIBEIRO/REUTERS

De saída.
A Oi
anunciou
que Falco
deixará o
comando até
o mês que
vem
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● Resultado
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