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Executiva da empresa diz que para acertar a renegociação só falta "verificar contratos"  
 
A Embratel espera fechar em até 30 dias o acordo para rolagem de parte de sua dívida que vence 
este ano e até o primeiro semestre do ano que vem. A informação foi dada por executivos da 
empresa em teleconferência com analistas ontem à tarde e confirmada ao Estado pela diretora de 
Relações com Investidores da empresa, Sílvia Pereira. Ela disse que o que está faltando para 
concluir o acordo de renegociação da dívida é “verificar contratos”, mas evitou dar maiores 
detalhes.  
  
Após a teleconferência, as ações da Embratel que tinham começado o dia em queda com a 
divulgação do prejuízo de R$ 626,3 milhões em 2002, passaram a subir na Bolsa de Valores de 
São Paulo, fechando com aumento de 2,56%. O valor da dívida em negociação é de cerca de US$ 
750 milhões.  
  
Outro fator que influiu para a boa performance dos papéis da empresa foi a redução da provisão 
para devedores duvidosos, que caiu pela metade no ano passado, atingindo R$ 627 milhões, o 
correspondente a 8,8% da receita líquida em 2002, ante 15,5% em 2001. Foi o quarto trimestre 
consecutivo de redução da provisão.  
  
Concorrência – A Embratel admitiu que está perdendo clientes para a Telefônica e a Telemar, 
operadoras que entraram recentemente no mercado de longa distância, mas, segundo Sílvia 
Pereira, dos clientes que a empresa perdeu 4,6 milhões tiveram suas linhas bloqueadas pela 
Embratel por inadimplência ou fraude. “Eles não geravam receita mesmo”, disse.  
  
“Também há uma situação de concorrência que tem efeito nisso”, reconheceu, sobre a perda de 
clientes para outras empresas.  
  
Ela observou também que apesar da Embratel ter perdido a receita automática das ligações para 
0800 feitas à longa distância, ela agora pode ter receita de 0800 feitas em ligações locais pela 
Embratel, que antes da empresa entrar nesse mercado iam para outras operadoras. A Embratel 
recebeu por ligações de longa distância para 0800, R$ 73 milhões no primeiro semestre, R$ 30 
milhões no terceiro trimestre e nada no quarto trimestre, quando perdeu essa fonte de receita 
automática.  
  
A diretora de relações com investidores enumerou formas pelas quais a Embratel está trabalhando 
para melhorar sua rentabilidade este ano. Ela lembrou que a empresa está iniciando serviços 
locais para mercados corporativos, promovendo ações de marketing e outras para melhorar a 
cobrança e reduzir a inadimplência, trabalhando com serviços de dados e, entre outros itens, 
aumentando a capilaridade da rede da Embratel.  
  
“Esse aumento nos permite prestar serviço em cima da nossa própria rede, o que é mais 
lucrativo”, disse. 
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