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Redes AT&T pretender vender controlada e operadora brasileira é a principal interessada  
 
A Embratel pretende comprar a AT&T Latin America. A estratégia é fortalecer a atuação latino 
americana da operadora, que já tem 300 clientes corporativos na Argentina e no Chile, países 
onde a AT&T LA opera, além da Colômbia e do Peru. Incorporados os ativos da AT&T LA, ela pode 
levar junto os cinco mil clientes da empresa (entre eles a própria Embratel) e a infra-estrutura de 
redes metropolitanas. São mais de 66 mil quilômetros de fibras ópticas ligando 1,026 mil prédios 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Porto Alegre e Campinas.  
 
A dúvida de analistas é a capacidade da Embratel de mobilizar recursos, pois a empresa acaba de 
fechar com 25 bancos credores a extensão, por dois anos, do pagamento da dívida da empresa, 
superior a US$ 750 milhões com vencimentos em 2003 e no primeiro semestre de 2004. A 
negociação garante fôlego para a companhia, mas o desafio de reestruturar seus negócios e 
reduzir custos permanece.  
 
Para um executivo envolvido na negociação, "tudo é uma questão de preço, porque as duas 
empresas têm muitas sinergias". A compra pode não vir a onerar tanto assim o caixa da Embratel 
. A dívida da AT&T LA é US$ 1,038 bilhão, sendo que US$ 170 milhões são com fornecedores e 
cerca de US$ 40 milhões com bancos. A maior parte, US$ 833 milhões, é com a AT&T 
Corporation, que quer se desfazer da companhia.  
 
Em janeiro, a AT&T Corp. chegou a anunciar a venda da empresa para o fundo Southern Cross 
por US$ 1 mil, mais uma parcela da dívida, não divulgada oficialmente, mas que seria de cerca de 
US$ 440 milhões, de acordo com a revista America Economia. Com isso, a controladora consegui 
dar baixa contábil de US$ 1,1 bilhão no balanço. A infra-estrutura da AT&T LA permite a oferta de 
serviços de banda larga para o mercado corporativo e a empresa tem, de acordo com suas 
próprias informações, 1,1 mil clientes no Brasil, 453 na Argentina, 1,6 mil no Chile.  
 
A Embratel é provavelmente a única operadora interessada na compra de toda a rede, embora 
Patricio Northland, presidente e acionista da empresa, tenha dito, em entrevistas, que a 
Telefónica, a Telecom Italia, a Deutsche Telecom e mesmo a Impsat - também envolvida em 
grandes problemas financeiros - seriam candidatas.  
 
A Telefónica tem rede local em São Paulo e em três dos outros países onde a AT&T LA atua (Chile, 
Argentina, Peru). A estratégia de expansão da Telecom Italia é voltada para telefonia móvel e não 
há notícia de operadoras européias interessadas em aumentar sua exposição na América Latina. 
Assim, os outros candidatos - dez, de acordo com Northland, em entrevista para a revista America 
Economia - provavelmente são investidores financeiros.  
 
A oferta da Southern Cross nunca contou com o apoio de Northland e mais provavelmente - 
raciocinam observadores do mercado - foi o mecanismo encontrado pela AT&T Corporation de 
retirar o peso da subsidiária latino-americana de seu balanço. Essa avaliação é reforçada pelo fato 
de que a empresa que está assessorando a empresa em sua venda - Greenhill and Co. - foi 
contratada em fevereiro, depois do anúncio da Southern Cross - um fundo de private equity 
gerenciado pelo presidente da cervejeira argentina Quilmes, Norberto Morita - , no início de 
janeiro.  
 
Do ponto de vista dos compradores, a venda deve se resolver no primeiro semestre, porque há o 
temor de que a empresa perca clientes. Os fornecedores (Nortel, Lucent e Cisco) também se 
preocupam com seu destino, porque em março de 2002 fecharam um pacote de financiamento de 
cerca de US$ 200 milhões tendo como garantia as ações da AT&T Latin America. Por isso, 



acredita-se que ao mudar de controlador, a empresa pode realizar um acordo prévio com os 
credores e recorrer ao Chapter 11 para reestruturar sua dívida com o aval da Justiça.  
 
Os fornecedores cometeram, neste caso, erro semelhante ao dos credores da BCP, que aceitaram 
como garantia as ações da operadora porque ela tinha acionistas financeiramente estáveis, como 
os irmãos Safra e a BellSouth. No caso da AT&T Latin America, o problema é que a AT&T 
Corporation, que tem 69% do capital e 95% das ações ordinárias da empresa, anunciou no quarto 
trimestre de 2002 que deixaria de colocar dinheiro na empresa.  
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