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América Latina ainda tem papel importante. Acionistas querem mais 
 
César Alierta Izuel, o presidente da Telefónica SA, pode ter dois dias nervosos. Investidores que 
se reúnem hoje e amanhã (quinta-feira e sexta-feira) em Madri para sua assembléia geral estão 
se perguntando como a Telefónica planeja crescer. O encontro pode ser uma etapa importante 
para a difícil missão de Alierta de convencer os acionistas de que a Telefónica não é uma 
entediante empresa de serviços públicos com pequeno potencial de crescimento. 
 
Quando assumiu a presidência do conselho três anos atrás, Alierta herdou um grupo de 
telecomunicações em dificuldades. Seu predecessor havia acabado de renunciar após o conselho 
ter derrubado os planos para uma fusão com a telefônica holandesa Royal KPN NV. A Terra 
Networks SA, subsidiária de internet da empresa, estava embrenhada numa complicada fusão 
com o portal americano Lycos Ltd. A América Latina, onde a Telefónica havia investido 38 bilhões 
de euros (US$ 44,9 bilhões), estava passando de uma crise para outra. 
 
Discretamente, Alierta congelou os investimentos de capital, reduziu dívidas e fez uma proposta 
de aquisição dos 62% da Terra que a Telefónica ainda não possuía. Ele vendeu ativos de mídia, 
entre eles participações majoritárias numa plataforma de TV digital e uma estação de TV 
analógica. Após dar baixa de mais de 16 bilhões de euros relacionados a suas subsidiárias na 
América Latina, a aquisição da Lycos e licenças de telefonia celular de última geração, a Telefónica 
divulgou um prejuízo de 5,5 bilhões de euros (US$ 6,5 bilhões) ano passado, o maior até hoje de 
uma empresa espanhola. 
 
Agora, a Telefónica está levando adiante uma estratégia voltada a manter sua cotação superando 
a de rivais. Ela está reduzindo a força de trabalho de sua subsidiária espanhola de telefonia fixa 
em até 37%, ou 15.000 funcionários, no que analistas descrevem como o mais agressivo 
programa de reestruturação de um grupo de telecomunicações da Europa. Enquanto isso, a 
empresa está investindo pesadamente em banda larga, um pilar para seu plano de crescimento. 
 
"A banda larga vai ser um importante propulsor de crescimento", disse Alierta este ano. "Ela cria 
um círculo virtuoso de crescimento (...) e isso irá nos permitir pagar de volta aos acionistas." 
 
Com receita anual de 28,5 bilhões de euros (US$ 33,5 bilhões), a Telefónica, que foi privatizada 
em 1998, tem um dos balanços mais fortes das telefônicas da Europa. A 53,9 bilhões de euros, 
seu valor de mercado é maior que o da Deutsche Telekom AG, uma empresa muito maior em 
vendas. 
 
Analistas esperam que a empresa gere quase 20 bilhões de euros em caixa durante os próximos 
quatro anos, e a questão é se a Telefónica irá gastar esse dinheiro com novas aquisições ou 
devolvê-lo aos acionista. 
 
A Telefónica não está sentindo pressão imediata para reduzir sua dívida de 20 bilhões de euros, 
que é menos da metade do nível de endividamento das rivais France Télécom SA e Deutsche 
Telekom. E no entanto ela enfrenta outros problemas. A América Latina ainda é um mercado 
volátil. A receita de seu mercado espanhol de linha fixa está caindo, afetado pela concorrência de 
novos participantes e uma queda de 50% nas tarifas telefônicas médias desde que o mercado 
europeu foi aberto à concorrência em 1998. Mas, após a crise das telecomunicações de 2000, os 
investidores não estão no clima para uma volta às agressivas aquisições dos anos 90. 
 
Ano passado, Alierta reinstituiu o pagamento de dividendos e em julho anunciou planos para 
elevá-lo em 60%, para 40 centavos de euro. 
 



A estratégia da empresa, como já disse Alierta, é crescer em seu negócio principal na Espanha e 
América Latina, num esforço para estimular a cotação da Telefónica. Alierta, que não quis dar 
entrevista às vésperas da assembléia geral, disse em julho que a Telefónica ainda tem potencial 
de crescimento, mesmo sem os chamativos negócios dos anos 90. 
 
A Telefónica é a maior telefônica da América Latina, onde as maiores economias estão mostrando 
sinais de recuperação. A empresa ainda tem esperanças para a América Latina porque a 
penetração média de telefones de linha fixa e celulares ainda é baixa pelos padrões europeus. 
 
A empresa não descarta futuras aquisições se as oportunidades surgirem — ano passado, a 
Telefónica formou uma joint venture com a Portugal Telecom SA no Brasil e adquiriu ativos de 
telefonia celular no México. Mas executivos dizem que é mais provável que o crescimento venha 
de suas atuais divisões essenciais, de telefonia celular e fixa. A Telefónica diz que isso significa 
criar um mercado para o DSL — que oferece acesso de alta velocidade à internet pelas linhas 
telefônicas tradicionais das casas das pessoas e ela vende no Brasil como Speedy — e para os 
produtos ligados ao DSL na Espanha e América Latina, onde a Telefónica tem um total de 90 
milhões de clientes.  
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