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Roberta Kosaka, do Brascan, vê dívida da Embratel pesando mais em 2004  
 
Bons ventos sopram para a operadora de longa distância Embratel. Nem mesmo o anúncio da 
provável venda da concorrente Intelig a um grupo de investidores americanos nos próximos 20 
dias alterou o momento que o papel da atravessa na Bolsa de Valores de São Paulo. Após um 
período de grande turbulência, a empresa começa a colher os frutos de um ajuste operacional 
bem feito e da compra de duas companhias estratégicas. Há ainda o benefício do acordo para pôr 
fim à concordata de sua controladora nos Estados Unidos, a MCI, ex-WorldCom. Esse cenário se 
reflete nos papéis da empresa que, segundo analistas, teriam fôlego para subir até 20% no curto 
prazo.  
 
Os analistas são unânimes na opinião de que a venda da Intelig, divulgada terça-feira pelo 
ministro das Comunicações, Miro Teixeira, não terá impacto para a ação da Embratel na bolsa. "A 
venda já era aguardada há muito tempo", afirma Roberta Kosaka, analista do Banco Brascan. 
Como a Intelig está sendo comprada por um grupo de investidores, Roberta acredita que 
dificilmente se repetirá a guerra tarifária que marcou o início da abertura dos serviços de longa 
distância. Além disso, a maior ameaça à Embratel não é mais a Intelig, mas sim as empresas de 
telefonia fixa. "Estou muito mais preocupada com o impacto da permissão que deverá ser 
concedida em breve à Brasil Telecom para operar nesse segmento, já que as empresas de 
telefonia fixa têm maiores vantagens competitivas", complementa Roberta.  
 
O que mais deve impactar a cotação dos papéis da Embratel é sua recente política de aquisições. 
A primeira, anunciada exatamente há um mês, foi a Vésper, empresa-espelho da telefonia fixa 
presente em 17 Estados. E, na semana passada, foi a vez da AT&T Latin America.  
 
A compra da AT&T Latin America - apesar de derrubar as ações da Embratel nos dois dias 
seguintes ao anúncio da operação -, poderá ser entendida pelo mercado como algo positivo 
quando saírem os detalhes da operação, dizem analistas.  
 
Se a compra for em parâmetros semelhantes aos da Vésper, o impacto será positivo para a 
Embratel. Além de aumentar o potencial da empresa na região, a AT&T Latin America ampliará 
em 5,3 mil o total de clientes corporativos que utilizam os serviços de transmissão de dados e 
internet, um dos principais focos da Embratel. A grande dúvida é o impacto da compra no 
endividamento da empresa, afirma Roberta. Ela avalia que a Embratel corrigiu erros do passado, 
passou por uma grande reestruturação operacional no início deste ano e ganhou fôlego no 
vencimento de suas dívidas. Mas a partir do segundo semestre do ano que vem e, de forma mais 
acentuada em 2005, o endividamento da Embratel voltará a preocupar.  
 
Jacqueline Lison, analista da corretora Fator Doria Atherino, também analisa com preocupação o 
futuro da empresa no longo prazo, principalmente seu endividamento, embora ela acredita que o 
papel terá uma boa valorização nos próximos dois meses. "Hoje a cotação da Embratel Part. PN 
está por volta de R$ 6,70 e trabalhamos com um preço alvo de R$ 7,98", diz. O potencial de 
ganho, no caso, seria de 18%.  
 
Há analistas, entretanto, que acreditam que o momento já é de realização. As ações da empresa 
bateram a valorização do Ibovespa e do Índice de Empresas de Telecomunicações (Itel). Mas 
alguns analistas ainda confiam em um momento de valorização ainda maior, principalmente após 
a divulgação do acordo que põe fim à concordata da controladora MCI. Embora o acordo não 
tenha uma relação direta com a Embratel, ele terá um efeito psicológico que pode fazer a 
empresa se valorizar ainda mais.  
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