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A oferta de US$ 67 bilhões
para comprar a BellSouth Corp.
deixa a AT&T novamente no topo
do setor de telefonia nos Estados
Unidos. Mas desta vez, ela é ape-
nas uma das muitas concorren-
tes numa corrida de alta tecnolo-
gia para dominar as telecomuni-
cações, a televisão e a internet. 

No domingo, a AT&T anun-
ciou um acordo para comprar a
BellSouth, para criar uma tele-
fônica gigante que reúne quatro
das telefônicas criadas no histó-

rico desmembramento do anti-
go monopólio da AT&T nos EUA
em 1984. A nova empresa terá
um valor de mercado de até US$
170 bilhões, maior que qualquer
outra operadora de telecomuni-
cações no mundo. Pelos termos
do negócio, a AT&T também
assumirá US$ 22 bilhões em
dívidas da BellSouth e pode cor-
tar cerca de 10.000 vagas.

Mas o mercado da nova AT&T
seria completamente estranho
para o antigo monopólio. As
fronteiras entre serviços de tele-
fonia locais, de longa distância,
televisão e internet foram prati-
camente apagadas pelo avanço
da tecnologia. Telefônicas estão
tentando oferecer serviços de TV
por assinatura e operadoras de
cabo e pequenas empresas de
internet estão vendendo linhas
de telefone fixo. A tecnologia de
internet está entrando até no
mundo do celular, a principal
fonte de crescimento para a
maioria das telefônicas. 

Com isso, os preços e os lucros
do setor nos EUA estão sob forte
pressão. Ou seja, foi dada a lar-
gada numa corrida para conse-
guir o maior número possível de
clientes com pacotes que ofere-
cem telefonia, celular, internet e
TV. A AT&T quer os 14 milhões
de assinantes residenciais e 6
milhões de linhas empresariais
da BellSouth, de Atlanta. O
aumento de escala será particu-
larmente bom para AT&T no

momento em que ela entra no
terreno da TV e do serviço de
telefonia por internet. Na
BellSouth, 85% dos assinantes
residenciais têm potencial para
ter serviços de banda larga, a via
pela qual a AT&T tentará vender
serviços de TV, entre outros.

“Quando se olha para a déca-
da de 80, tratava-se de um pro-
duto só”, diz Duane Ackerman,
diretor-presidente da BellSouth,
numa entrevista ao Wall Street
Journal domingo. “Desde então,
houve uma tremenda explosão
de tecnologia. Mudou tudo.”

A história recente da AT&T,
em suas muitas encarnações,
ilustra uma extraordinária
transformação no setor de tele-
comunicações americano.
Raramente um setor teve tantas
fusões e aquisições — e agora
mais ainda são esperadas — em
resposta à concorrência e a uma
rápida mudança tecnológica.

O governo americano des-
membrou a AT&T em 1984 para
tornar o setor mais competitivo.
O processo gerou sete telefôni-
cas regionais e uma empresa de
serviços de longa distância, que
manteve o nome AT&T. No fim
da década de 90, operadoras de
longa distância e de linhas fixas
começaram a invadir o terreno
umas das outras. As telefônicas
começaram a fazer fusões,
impulsionadas especialmente
por Edward Whitacre, o homem
que acabou tornando-se o arqui-
teto da nova AT&T Inc.

Whitacre começou sua car-
reira em 1963 como engenheiro
na Southwestern Bell Telephone
Co., em Lubbock, no Texas.
Depois de subir os degraus hie-
rárquicos da empresa, o texano
levou sua empresa da posição
de menor das telefônicas para a
de principal empresa da região
ao comprar a Pacific Telesis, a
Ameritech e a Southern New
England Telecommunications.

Enquanto isso, a AT&T havia
decidido, no fim da década de
90, que seu futuro estava mesmo
no setor de cabo. Sob o comando
de C. Michael Armstrong ela fez
uma aposta de US$ 100 bilhões
nessa tecnologia no momento
em que o mercado de ligações de
longa distância desabava e

aumentava a concorrência de
empresas menores e mais bara-
tas, além das assinaturas cada
vez mais baratas de celular.
Armstrong acabou forçado a
desmembrar a empresa numa
de celular e outra de telefonia
fixa, chamada de AT&T Corp.
Ele também vendeu as linhas de
cabo à Comcast Corp. 

Dois anos atrás, com o cresci-
mento da ameaça das empresas
de cabo e internet, a consolida-
ção do setor se acelerou. As tele-
fônicas restantes — a BellSouth,
a SBC Communications Inc., de
Whitacre, e a nova-iorquina
Verizon Communications Inc. —
começaram a abocanhar ativos.
A BellSouth entrou em negocia-
ções tanto com a AT&T como
com a SBC sobre a possibilidade
de uma fusão com uma das duas.

Em 2004, a SBC comprou a
AT&T Wireless, vencendo uma
batalha con-
tra a britâ-
n i c a
Vo d a f o n e
Group PLC,
que fez uma
oferta no
ú l t i m o
minuto. O
n e g ó c i o
transformou
a Cingular
— da SBC e
da BellSouth — na maior opera-
dora de celular dos EUA. Dias
depois de assinar o negócio,
Whitacre saiu em busca de uma
operadora de ligações de longa
distância para comprar. A SBC
conseguiu comprar a AT&T e
adotou a tradicional marca.

A aquisição da BellSouth foi
realizada em cerca de cinco
semanas, e é o quinto maior da
história americana consideran-
do-se os valores patrimoniais,
segundo a Dealogic, que forne-
ce informações de mercado.
Ainda assim, não há garantia
alguma de que a nova empresa
oferecerá um conjunto de servi-
ços melhor do que cada uma
teria feito sozinha. Também
não há como prever que concor-
rentes inesperados aparecerão
à medida que as tecnologias de
comunicações ficam mais bara-
tas e mais difundidas.

AT&T volta a ser grande, mas o mundo mudou
Possível fusão com BellSouth cria uma gigante que terá um amplo leque de concorrentes

Edward Whitacre

Por Dionne Searcey, Amy Shatz,
Almar Latour e Dennis Berman, 
do The Wall Street Journal. 
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Em janeiro de 2005, Gerald
D. Putnam, um pioneiro do uso
da internet para negociar
ações, encontrou-se com o dire-
tor-presidente da Bolsa de Nova
York, John Thain, numa sala de
jantar executiva na sede do
Goldman Sachs Group no sul de
Manhattan. Durante o almoço,
os dois trouxeram à tona um
assunto delicado: abrir o capi-
tal da maior bolsa do mundo
com uma fusão com a empresa
de Putnam, a Archipelago
Holdings Inc.

“É um trabalho e tanto”,
Putnam lembra ter dito a seu
colega. “Não sei se você vai con-
seguir fazer isso.”

“Se fizer sentido, eu faço”,
respondeu Thain.

Três meses depois, as duas
empresas anunciaram a tal

fusão. O
n e g ó c i o
será con-
cluído hoje
e cria a
Nyse Group
Inc., uma
empresa de
c a p i t a l
aberto com
um valor de
m e r c a d o
inicial de
US$ 10

bilhões e que estréia amanhã no
pregão. A transação é um
marco em vários sentidos. Ela

abre as portas para o que sem-
pre foi um clube privado onde,
durante 213 anos, empresas se
reuniram com operadores e cor-
retoras autorizadas para com-
prar e vender suas ações. 

A criação da Nyse Group
altera o modelo de negócios da
bolsa. Agora, Thain e seus
colegas têm de buscar lucros
tanto quanto continuar a agra-
dar às empresas listadas e aos
operadores.

A metamorfose promete
alterar o delicado equilíbrio
competitivo entre a Nyse e as
firmas de Wall Street que aju-
dam a administrar o dinheiro

dos americanos. Corretoras
agora têm de compartilhar o
controle da bolsa com investi-
dores que vão desde indivíduos
até firmas de participações e
fundos de hedge.

Tornando-se uma companhia
listada e com fins lucrativos, a
Nyse espera concorrer melhor
contra bolsas de derivativos que
já emitiram ações para o públi-
co, como a Bolsa Mercantil de
Chicago, a alemã Deutsche
Börse e a Bolsa de Londres.
Todas essas foram transforma-
das recentemente por acionis-
tas que encorajaram o fecha-
mento ou menor relevância

para os pregões tradicionais e
mais ênfase em sistemas de
negociação eletrônica.

Para investidores, a adoção
da experiência eletrônica da
Archipelago pela Nyse signifi-
ca que mais ordens de compra
e venda de ações poderão ser
completadas quase instanta-
neamente, em vez do atual
período de 10 a 20 segundos.
Acredita-se que a mudança
levará a um maior volume de
negócios com ações na Nyse —
onde mais de 1 bilhão de ações
já trocam de mãos a cada dia
— e também poderia aumen-
tar a tendência de algumas
ações subir ou cair demais por
um período curto, a chamada
volatilidade.

Com a fusão, algumas com-
panhias que não se enquadram
nos padrões atuais da Nyse
podem achar residência na
bolsa nova-iorquina: a
Archipelago tem critérios mais
flexíveis, o que pode criar uma
possibilidade de listagem para
milhares de empresas, especial-
mente as menores.

Thain, que entrou para a
bolsa em 2004, quando saiu da
Goldman Sachs, é quem está
liderando a Nyse para sua nova
vida. Ele lidou lentamente com
a idéia de abrir o capital da
bolsa, mas no final, em vez de
oferecer as ações da Nyse, ele
optou pelo caminho mais rápido
de fundir-se com uma empresa
já negociada.

Bolsa de Nova York conclui fusão e
põe suas próprias ações no pregão

John Thain
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OHSBC, do Reino Unido,
disse que seu lucro

subiu 17% em 2005, para
US$ 15,1 bilhões, apesar de
um aumento das provisões
para cobrir empréstimos
em moratória e de uma
queda no lucro da divisão
de banco de investimento.

* * *

n O conselho da GM deci-
diu vender por cerca de US$
2 bilhões uma participação
de 17% na Suzuki para a
própria montadora japone-
sa. A GM manterá só 3% da
Suzuki, e com isso deixará
de ter assento no conselho.

* * *

n A Accor, da França,
disse que vendeu por cerca
de US$ 1,1 bilhão 82 prédios
de hotéis de suas marcas
Sofitel, Novotel, Mercure e
Ibis, na Europa e nos EUA,
para se concentrar em ges-
tão hoteleira.

* * *

n A Toshiba disse que está
estudando ampliar sua
capacidade de produção de
chips de memória flash
usados em celulares e
outros eletrônicos portá-
teis, porque a demanda
está forte. A gigante japo-
nesa disse que está inves-
tindo para alcançar a rival
sul-coreana Samsung.

n A DaimlerChrysler disse
que uma auditoria interna
concluiu que a firma fez
“pagamentos inapropria-
dos” na África, Ásia e Leste
Europeu, e que por isso
demitiu e suspendeu vários
funcionários. Autoridades
dos EUA estão investigando
se a montadora alemã
infringiu leis americanas.

* * *

n A Linde, conglomerado
industrial alemão, elevou
sua oferta pela fabricante
britânica de gases indus-
triais BOC Group para US$
28,06 por ação, o que dá à
BOC um valor de US$ 14,9
bilhões. A BOC aceitou.

* * *

n A Blackstone Group,
firma americana de partici-
pações, fechou acordo para
comprar a CarrAmerica,
dona de imóveis comerciais
em 12 cidades americanas,
por US$ 5,6 bilhões.

* * *

n A Bayer, da Alemanha,
disse que seu lucro caiu
32% no quarto trimestre,
em relação a um ano
antes, para US$ 55,4
milhões, afetado por cus-
tos de processos antitruste
nos EUA e na Europa con-
tra sua divisão de políme-
ros. A receita subiu 16%.

I NTERNAC IONAL

ATELEVISA, grupo de
comunicações mexica-

no, disse que vai investir
US$ 20 milhões num novo
sistema de veiculação de
publicidade em televisores
dentro de lojas da Wal-Mart
no México. Cerca de 5.000
aparelhos de TV transmiti-
rão os anúncios. A Wal-
Mart e a Televisa dividirão
a receita com o sistema.

* * *

n O governo do Equador
nomeou Fernando González
Williams para a presidên-
cia da petrolífera estatal
Petroecuador, em substitui-
ção a Luis Roman, que dei-
xou o cargo em fevereiro.

* * *

n A Venezuela vai autorizar
até junho a abertura de oito
bancos destinados ao crédi-
to para pequenas e médias
empresas, disse a autorida-
de bancária Sudeban.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A OMC rejeitou um
recurso do México contra
sua decisão de considerar
irregulares tarifas mexica-
nas sobre adoçantes de
refrigerantes que não
sejam feitos a partir da
cana-de-açúcar. A decisão
favorece produtores de
xarope de milho dos EUA.

* * *

n Fabricantes mexicanas
e americanas de cimento
dividirão cerca de US$ 300
milhões em tarifas aplica-
das pelo governo america-
no, que vinham sendo
questionadas na Justiça,
como resultado de um
acordo assinado ontem
entre os dois países que
eliminou as tarifas, disse-
ram autoridades comer-
ciais americanas.
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A proposta da AT&T para comprar a BellSouth cria a maior telefônica dos EUA. A nova empresa ofereceria não só telefonia, mas também vídeo,
acesso à internet e celular. Com isso, a nova companhia vai se ver diante de um amplo leque de concorrentes, enquanto trabalha para explorar 
novos nichos no setor de telecomunicações, que está numa fase de convergência.

O novo setor de telecomunicações nos EUA

A AT&T seria uma força ainda maior na 
telefonia fixa, oferecendo serviços para 
residências e grandes empresas que têm 
presença internacional.

A Cingular, uma joint venture entre a AT&T e 
a BellSouth, já é a maior telefônica celular 
dos EUA.

As empresas de cabo querem manter os 
clientes de TV e ainda atrair mais assinantes 
de banda larga mesmo enquanto as 
telefônicas entram no seu terreno.

A maioria das telefônicas oferece telefonia 
pela internet, ou Voip, com pacotes digitais,
e o setor começa a apresentar soluções de 
telefonia pela internet para empresas.

Telefone

Assinantes de celular nos EUA, em milhões Maiores empresas de cabo em 2005 
em vendas líquidas, em US$ bilhões

Assinantes de Voip por provedor,
em milhões

Celular TV e serviços de internet Telefonia pela internet 

AT&T

Verizon

A AT&T ganharia milhões de novas linhas 
telefônicas com a fusão. Embora o negócio 
de telefonia tradicional esteja encolhendo,
as empresas combinadas chegariam aos 
consumidores com novos serviços, para 
compensar essa queda.

Com apenas uma empresa holding em vez 
de duas, será mais fácil dar uma direção 
mais clara à empresa e dar-lhe uma marca 
comum sob a AT&T Inc.

A AT&T acabará por se enfrentar com as 
empresas de cabo à medida que lança 
serviços TV por internet. A AT&T já oferece 
TV por satélite a seus clientes em parceria 
com a EchoStar.

A AT&T oferece o CallVantage, um serviço 
que já tem milhares de assinantes. Ela 
planeja expandir bastante o serviço.

Impacto: o gigante cresce Impacto: só um dono Impacto: briga pela TV Impacto: mais serviço pela internet

T-Mobile Sprint 
Nextel

Verizon Cingular
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EMPRESA VALOR EM US$ BILHÕES

Telefônicas dos EUA por valor de mercado 
em 3 de março

Nota: os números da Comcast e da Time Warner são 
simplesmente de vendas 
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