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Para analistas, controle seria caro demais para recursos do fundo dos funcionários 
 
A Telos, fundo de pensão dos funcionários da Embratel, anunciou na segunda-feira sua 
intenção de liderar um consórcio para comprar a operadora de longa distância. Segundo 
analistas, não será fácil para os funcionários ficarem com o controle da empresa, ante os 
recursos disponíveis. A Telos poderia precisar de um sócio maior, que deteria o controle 
efetivo, na engenharia financeira para a aquisição da Embratel.  
 
O fundo planeja usar 10% de seu patrimônio, avaliado em R$ 2,3 bilhões para comprar a 
Embratel. Pela cotação de suas ações no mercado acionário, a operadora valeria hoje cerca 
de R$ 4,3 bilhões. O bloco de controle, colocado à venda pela americana MCI, estaria 
avaliado em cerca de R$ 1 bilhão. "A MCI não deve querer vender a Embratel só pelo seu 
valor de mercado", destaca o analista Edigimar Maximiliano, do Unibanco.  
 
As propostas de compra da Embratel devem ser entregues amanhã em Nova York.  
 
Existem outros interessados além da Telos. Vários analistas apostam na Telmex, do 
bilionário mexicano Carlos Slim Helú, que também controla a Claro, segunda maior 
operadora celular do Brasil. As três concessionárias fixas - Telefônica, Brasil Telecom e 
Telemar - também teriam interesse, mas não seria simples conseguir a aprovação da 
compra pelas entidades regulatórias.  
 
Nos últimos dias, têm-se falado também da Portugal Telecom, sócia da Telefônica na Vivo, e 
Telecom Italia, dona da TIM Brasil. O presidente da operadora celular, Mario Cesar Pereira 
de Araujo, disse ontem não saber se a controladora tem interesse na Embratel. Ele jantou 
na segunda-feira com o presidente da operadora de longa distância, Jorge Rodriguez, mas 
garantiu que não foi um encontro de negócios: "Foi um jantar de confraternização entre a 
TIM e a Embratel como parceiros de negócios".  
 
Segundo Araújo, Rodriguez relatou o interesse do fundo de pensão Telos em encontrar um 
sócio investidor. Ele afirmou, porém, que esse tipo de decisão só cabe aos acionistas da 
Telecom Italia. A compra da Embratel pela Telos teria apoio do governo Lula por trazer de 
volta ao Brasil o controle da operadora. Mas, dependendo de como for desenhado o 
consórcio da Telos, o fundo de pensão pode se tornar o rosto brasileiro de um grupo 
internacional.  
 
"Seria melhor para a Embratel ter em seu controle uma empresa de telecomunicações", 
afirma a analista Juliana Abreu, da Pyramid Research. "A Telos poderia ter como parceiro 
alguém que trouxesse essa parte de operação, mas normalmente uma operadora iria querer 
o controle."  
 
As ações preferenciais da Embratel fecharam ontem com queda de 2,6% na Bolsa de Valores 
de São Paulo. No ano, os papéis acumulam alta de 180%. 
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