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Sob comando do executivo, operadora conquistou 66 milhões de assinantes de serviços de 
telefonia e web  
 
Amanhã, após dez anos de trabalho, Luis Eduardo Falco deixa a Oi. O contrato só terminaria 
em dezembro, mas o executivo diz que desde setembro do ano passado sentiu que era 
necessário um processo de renovação na presidência, para ele próprio e para a companhia: 
"Vou entrar numa fase zen e de desintoxicação", disse ao Valor com sua usual descontração. 
 
Falco lembra que enfrenta processos "pesados da gestão", desde 2008. O processo começou 
com a negociação e compra da Brasil Telecom, depois a fusão das duas companhias e, em 
2010, o ano foi de corte de investimentos para gerar caixa e reduzir o endividamento da tele. 
"Com o aperto, a dívida passou de R$ 26 bilhões para R$ 16 bilhões. Perdemos posição (no 
mercado), mas não se consegue gerar caixa e manter posição", afirmou. 
 
A Oi vem passando por mudanças na estrutura de comando. Falco atribuiu a fato de a 
companhia ter "ficado grande demais e passou a precisar de uma pessoa para olhar para o 
lado de dentro e outra do lado de fora". No início do ano foi criada uma diretoria operacional 
com plenos poderes. Foi escolhido James Meaney (ex-presidente da Contax) para ocupar a 
função, reduzindo os diretores que se reportam ao presidente. 
 
Com o novo desenho, dois diretores que deixaram de responder direto ao presidente e foram 
chave na administração de Falco tomaram a decisão de sair: João Silveira, que era da área de 
mercado e já comunicou que não fica, e Francisco Santiago, diretor de engenharia e 
operações, que saiu da empresa em março. 
 
Outros diretores também se afastaram e novos foram contratados para a estrutura de cinco 
diretorias que respondem a Meaney: a diretoria de atacado, que trata da parte comercial entre 
operadoras; corporativa, empresarial, varejo e Oi TV. 
 
O novo presidente, Francisco Valim, assume em setembro, e a diretoria de Meaney vai se 
reportar a ele. Com um alto executivo focado na área operacional, diferentemente dos tempos 
do Falco, o novo presidente terá mais tempo para se voltar para as atividades externas da 
companhia. Entre os focos estão a presença externa da Oi e exercer um papel importante na 
estratégia de governo dentro do Plano Nacional de Banda Larga.  
 
Falco diz que sai realizado, mas não totalmente, pois não conseguiu promover a 
reestruturação societária. Foram três as tentativas, sem sucesso. Diante das avaliações de 
analistas de que o valor das ações fixado pela companhia não era o adequado, Falco responde 
que agora será valor de mercado, mas mesmo assim acha que é preciso uma "nova carinha" 
para se reportar aos investidores. 
 
Indagado se não está confiante, ele diz: "Estou sim, como estava na primeira, segunda e 
terceira vez. Mas fazer uma reestruturação de uma empresa que tem duas, três classes de 
ações, já é difícil, imagine uma com sete? Um grupo ganha, outro perde. A participação do 
Falco aí foi limitada, tem que perguntar aos acionistas quanto querem dar e repartir", afirma. 
 
Falco ressalta que sai com a satisfação de entregar uma empresa com 50 milhões de clientes, 
que investiu mais de R$ 50 bilhões e que enquanto esteve no comando aumentou o 
faturamento quatro vezes.  
 
Embora não tenha dito, foi Falco quem lançou o nome Oi no mercado, quando foi chamado 
para fazer o lançamento da telefonia celular da companhia, há dez anos. Rapidamente 
conquistou clientes e trouxe a era dos nomes de empresas curtos e leves. Várias companhias 
seguiram o rastro como a Vivo e a Claro. 
 



Falco disse que já recebeu convites, inclusive internacionais, para a área de telecomunicações, 
mas não acha "de bom tom pensar nisso agora". A decisão é de, nos próximos seis meses, 
dedicar-se à família (é casado e tem dois filho, de 13 e 15 anos), cuidar da saúde e fazer 
reciclagens em cursos no exterior. 
 
Durante os 20 anos que esteve na TAM, de onde saiu como diretor-executivo, Falco montou a 
Flex, empresa com dez aviões executivos. Com brevê de piloto, costuma usar os aviões nos 
fins de semana e até para viagens de trabalho, mas um dos planos para o período sabático é 
obter licença para voar em jatos pequenos. 
 
A empresa fechou o primeiro trimestre com 66 milhões de assinantes de serviços de telefonia 
fixa e móvel, internet e TV por assinatura, alta de 6,1% na comparação com o mesmo período 
de 2010. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 jun. 2011, Empresas, p. B2. 


