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Para se tornar um grupo mundial de telecomunicações grande e integrado, ou seja, atuante em 
transmissão de voz, dados, internet e celular, e portanto capacitado para enfrentar outros 
gigantes multinacionais do porte da americana AT&T, British Telecom ou China Telecom, a France 
Telecom, dona de um faturamento de US$ 80 bilhões em 2004, investiu US$ 1,4 bilhão 
recentemente para adquirir a participação que lhe faltava na Equant.  
 
A operadora adquirida atua no segmento de dados corporativos nos cinco continentes. Até 
fevereiro passado, a France Telecom detinha 54% do capital da Equant e, embora figurasse como 
terceira maior operadora de telecomunicações do mundo, com marcas de peso como France 
Telecom (fixa), Orange (celular) e Wanadoo (provedor de internet), carecia de uma arma 
essencial: a internacionalização de forma integrada. "Só os operadores que atuam globalmente e 
de forma completa vão sobreviver nos próximos anos", afirmou o vice-presidente, Mack Treece.  
 
A France Telecom quer estar em todas... 
  
A cartada foi dada. A compra ocorreu em fevereiro e neste momento a companhia aguarda o sinal 
verde definitivo dos órgãos reguladores, apenas uma formalidade a ser cumprida.  
 
Uma reestruturação operacional se seguiu à aquisição da Equant, na qual a France Telecom 
possuía 54% do capital e passou a 100%. A Equant perdeu um nível hierárquico de gerência, o 
que, no caso do Brasil, acabou por aproximar a direção da sua subsidiária ao board das Américas, 
na pessoa de Mack Treece, executivo que se reporta diretamente ao presidente da France 
Telecom.  
 
"Ganhamos atenção e segurança financeira", comentou o presidente da Equant no Brasil, Dalton 
Gobato. Em visita ao Brasil, Treece ressaltou que o crescimento da subsidiária é satisfatório aos 
olhos da matriz, e chega mesmo a servir de exemplo às outras coligadas da região. Daqui em 
diante, além de maior acesso aos investimentos, a operação local terá mais acesso à pesquisa e 
desenvolvimento, uma área da France Telecom que reúne 3 mil pesquisadores.  
 
A reestruturação que se seguiu à aquisição eliminou uma gerência de vendas internacional à qual 
os presidentes das subsidiárias se reportavam. Hoje o canal é direto, a América Latina fala com o 
presidente por meio de Mack Treece, que permanece em viagem vinte dos trinta dias do mês, a 
fim de presenciar as atividades espalhadas pelas Américas. Nos demais continentes, os outros 
presidentes fazem o mesmo.  
 
A France Telecom é dona da Orange, terceira maior operadora celular da Europa, atuante em 14 
países, e do Wanadoo, maior provedor de internet.  
 
É parte da reestruturação uma guinada nos negócios da Equant, antes focada em redes e 
conectividade e hoje mais interessada em se tornar uma integradora de sistemas capaz de 
oferecer serviços baseados no protocolo internet (IP), segurança e consultoria.  
 
Diante do fato de as demais operadoras também se voltarem cada vez mais à integração, a 
Equant se sente fortalecida e aprimora sua competitividade no conhecimento que acumula em 
redes. "Temos um relacionamento com as operadoras que nos facilita a oferta de outros serviços", 
afirmou o vice-presidente para a América Latina, Francisco Navarro. O executivo estava se 
referindo a serviços de hosting, gerenciamento, mensageria, callcenters.  
 
Neste particular, a Equant escolheu o Brasil para sediar um dos três callcenters do grupo. "Há 140 
atendentes concentrados no Rio", afirmou Treece. São técnicos de alta qualificação e prestam 
atendimento a clientes de várias partes do mundo. As demais centrais estão no Egito e na Índia. 



As antigas, em Sidney, Paris, Atlanta (EUA) e Londres, foram desativadas. A mudança de locais 
buscou a economia de custos, claro, mas também o nível de qualidade. "Nossas relações não são 
com o público leigo pois pre stamos serviços a corporações, o que exige de nossos atendentes 
instrução superior, explicações complexas e inglês fluente", afirmou Gobato.  
 
O próximo passo nesse caminho de busca da integração e internacionalização tende a ser a troca 
da marca Equant por France Telecom. "A marca francesa é mais famosa e por isso em breve 
deverá absorver Equant", afirmou Gobato. 
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