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Os três grupos interessados na compra do controle da Embratel já bateram à porta do BNDES. 
Foram recebidos pelo presidente do banco, Carlos Lessa, representantes do consórcio formado 
pelas três teles (Brasil Telecom, Telemar e Telefônica), executivos do Telos, o fundo de pensão 
dos funcionários da Embratel, da mexicana Telmex, que definiu o Brasil e a América Latina como 
mercado estratégico. Segundo fonte do banco, Lessa foi cauteloso nas conversas. 
 
A operação poderá ser acelerada pois, a não ser que a MCI, controladora da Embratel, altere, a 
data para entrega das propostas será amanhã. O posicionamento do governo Lula em relação ao 
negócio está sendo acompanhado diretamente pelo secretário de Comunicação do Governo e 
Gestão Estratégica, Luiz Gushiken. 
 
Simpatias à parte, ainda não há posição fechada a favor de um ou outro consórcio, embora haja 
avaliações de que na Anatel há quem defenda a proposta do consórcio forma do pelas três teles. O 
governo quer estimular a competição nas telecomunicações, mas também acompanha o 
crescimento acelerado da presença da Telmex na América Latina. O grupo controla a Claro e 
acaba de comprar a AT&T Latin America, que passou a chamar-se Telmex. 
 
No BNDES há quem faça a imagem que a movimentação em torno da venda da Embratel é um 
embate entre Nafta, representada pela operadora mexicana, e a União Européia, no caso a 
Telefónica, que por meio da América Móvil acaba de comprar as operações da BellSouth na 
América Latina, é parceira da Brasil Telecom e da Telemar no consórcio formado também com a 
Geodex, empresa especializada em serviços de telecomunicações corporativas. 
 
As teles montaram verdadeira operação de guerra para mostrar que não irão criar um grande 
monopólio. Vêem convidando lideranças do setor para conversas e estão se preparando para, 
caso sejam as escolhidas pela MCI, montar uma megacampanha para sensibilizar a opinião 
pública brasileira. Por isso, estão conversando com o publicitário Nizan Guanaes. 
 
A idéia é atuar em torno da Geodex. Mostrar que a empresa, hoje voltada para telecomunicações 
corporativas, é que ficará responsável pelos serviços de telefonia da Embratel. E deixar claro, 
também, que a Geodex tem sócios de peso como Unibanco, GP Investimentos, Crédit Suisse First 
Boston, América Latina Logística, Goldman Sachs e Global Environment Fund. 
 
Caso o consórcio das teles seja o vencedor da disputa, vai enfrentar reações. O deputado Jorge 
Bittar, secretário-geral do PT nacional, diz que um dos pilares da privatização que não se 
consolidaram foi a concorrência nas telecomunicações: "A transferência de controle da Embratel 
não pode significar redução ainda maior da baixa competição na telefonia fixa. Além disso, uma 
preocupação grande é com o fatiamento da empresa, a retaliação, fragilização de uma companhia 
que passou por um período difícil, mas está em recuperação. A Embratel tem corpo técnico 
invejável, patrimônio que não deve ser desarticulado", afirma. 
 
Ele e o presidente da Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel), José Zunga, 
estão trabalhando para que a venda do controle da Embratel seja objeto de discussão da 
Comissão de Ciência e Tecnologia do Câmara dos Deputados. A Fittel quer entrar com 
requerimento na comissão de fiscalização e controle do Senado. 
 
Segundo Zunga, a sociedade precisa participar dessa discussão. Para ele, a população precisa 
conhecer o que não funciona. Cita como ponto importante que a concorrência é menor do que 
poderia existir exatamente nos serviços de longa distância. "O modelo não é concorrencial. Basta 
perceber que o 31 da Telemar só é oferecido na área de atuação da empresa, assim como o 15 da 
Telefônica só é voltado para São Paulo." 
 



Como já há interpretações de que a montagem do consórcio pode ter sido estruturada para não 
ferir o aspecto regulatório, Zunga acredita que qualquer tipo de reação deve passar pelo Cade. A 
próprio Fittel já entrou com representação alegando risco de formação de cartel. Zunga é um 
sindicalista influente, foi em parte responsável pela indicação de Pedro Jaime Ziller, na presidência 
da Anatel.  
 

 
 Continuação 
 
MCI abre sala de dados da companhia, mas preserva informações estratégicas 
Taís Fuoco 
 
Norbert Glatt, vice-presidente de finanças da Embratel, informou, ontem, que a MCI e a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizaram a abertura da sala de dados (data room) da 
operadora aos possíveis interessados. O controle da companhia foi colocado à venda em 12 de 
novembro, em processo que está sob a coordenação do banco Lazard Frères, nos Estados Unidos. 
 
Glatt ressaltou, no entanto, que a empresa terá a preocupação de "não fornecer informações que 
possam dar qualquer vantagem competitiva aos concorrentes". "Nosso compromisso é com os 
acionistas e, hoje, 81% do capital da empresa está nas mãos dos minoritários", afirmou o 
executivo, em encontro com analistas de mercado e investidores. 
 
Segundo ele, dados como custos específicos e margens de determinados serviços são algumas 
das informações consideradas "estratégicas" e que, por isso, não serão divulgadas. A própria 
Anatel já manifestou publicamente a intenção de controlar o acesso ao data room para não 
prejudicar a competição no setor. 
 
De acordo com Glatt, as informações divulgadas serão basicamente as constantes em balanços da 
operadora e em apresentações com investidores. "Não daremos nenhuma estimativa futura", 
afirmou. 
 
Questionado sobre a possibilidade de a Embratel ir ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) contra a proposta de compra de seu controle pelo consórcio das três 
concessionárias (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom), como foi noticiado pela imprensa, ontem, 
o executivo admitiu que a empresa estuda esta possibilidade, mas ressaltou que não está à frente 
do processo. 
 
Ele também rebateu as críticas dos minoritários, que em carta à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) pedem esclarecimentos sobre o processo de venda da empresa. "A decisão da MCI de 
vender a sua parte é uma transação particular, e não pública, e é ela quem deve fornecer as 
informações", afirmou Glatt. 
 
O cenário exposto na reunião com os investidores foi o de que a Embratel passa por um processo 
de "transformação para o crescimento", com redução de custos e de inadimplência, diversificação 
das receitas - com a entrada no segmento local e de banda larga - e alongamento do perfil da 
dívida. 
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