
GP, Andrade e La Fonte sairão da Telemar  
Vanessa Adachi / Catherine Vieira 
 
A proposta de reestruturação societária e pulverização do controle acionário da 
operadora de telefonia Telemar prevê que três dos sócios controladores atuais - GP 
Investimentos, La Fonte e Andrade Gutierrez - deixarão totalmente o capital da 
empresa. A reestruturação está condicionada a uma oferta pública de ações que, 
segundo apurou o Valor, dará saída integral a esses sócios. Está em negociação a 
saída total ou parcial de outros acionistas da holding Telemar Participações, que 
reúne ainda BNDES, fundos de pensão liderados pela Previ, seguradoras do Banco 
do Brasil e a Lexpart, administrada pelo Opportunity. Nelson Perez/Valor  
   
Luiz Eduardo Falco, que deve presidir a nova Oi, diz que empresas como a 
Telefônica já têm o controle pulverizado  
 
Na oferta pública, esses acionistas poderão vender 9% a 15% do capital da nova 
empresa resultante da reorganização, que será batizada de Oi Participações e só 
terá ações ordinárias.  
 
Conforme o Valor antecipou ontem, a operação toda só será concluída se a 
empresa atingir um determinado preço em bolsa. Ontem, em comunicado, a 
Telemar indicou esse valor ao informar que as ações da nova Oi terão que ser 
vendidas numa faixa entre R$ 2,69 e R$ 2,98 por papel. Levando-se em conta essa 
faixa, os acionistas vendedores poderão arrecadar entre R$ 2,7 bilhões e R$ 5 
bilhões, dependendo do percentual efetivamente vendido e do preço alcançado. A 
expectativa é de que a oferta seja concluída até 31 de julho.  
 
No leilão de privatização, em julho de 1998, o controle da então Tele Norte Leste 
foi comprado por R$ 3,4 bilhões. Corrigido pelo IPCA, esse preço equivale 
atualmente a R$ 5,9 bilhões (até fevereiro). Mas, se for considerado o rendimento 
do CDI no período, os R$ 3,4 bilhões teriam se transformado hoje em R$ 13,5 
bilhões. As ações compradas na privatização valerão cerca de R$ 10 bilhões caso a 
pulverização seja bem-sucedida.  
 
Os detalhes da operação divulgados ontem revelam sua complexidade. Hoje, a 
Telemar Participações, holding que reúne os acionistas que arremataram a empresa 
na privatização, controla a Tele Norte Leste (TNL), que, por sua vez, controla a 
Telemar operacional (Tmar). As duas últimas têm ações em bolsa.  
 
O plano prevê que as ações da TNL serão incorporadas pela Telemar Participações. 
Na Tmar, as ações PNs serão convertidas em ONs e, posteriormente, migradas 
também para a holding Telemar Participações. No fim, se a operação for bem-
sucedida, será a holding, rebatizada de Oi, que terá ações negociadas nas bolsas de 
São Paulo e Nova York. Ao todo, hoje existem seis diferentes classes de ações, que 
serão transformadas em apenas uma.  
 
Toda a reestruturação só será concretizada se a oferta pública de venda de ações 
dos sócios principais for bem-sucedida, ou seja, dentro do preço pretendido. A 
assessoria financeira foi feita pelos bancos UBS e Rothschild.  
 
Segundo o comunicado divulgado ontem, a Telemar operacional está avaliada hoje 
em R$ 18,4 bilhões. Para que a oferta pública ocorra, a empresa terá que valer pelo 
menos R$ 29,8 bilhões (R$ 2,69 por ação), o que implica uma valorização em bolsa 
de 62%. É um grande desafio .  
 
A proposta prevê que os atuais controladores receberão um prêmio de 100% na 
conversão de ações. De forma simplificada, é como se eles recebessem uma nova 



ação para cada papel que detêm hoje. Com isso, sua participação, que hoje 
corresponde a 14,7% da Telemar operacional , dobrará, chegando a 31% da Oi.  
 
Os demais acionistas detentores de ONs receberão 80% desse prêmio. Para que 
controladores e ordinaristas recebam tais prêmios, donos de ações preferenciais 
terão que ser diluídos em suas participações. A diluição não é pequena. Hoje, por 
exemplo, a totalidade de preferencialistas da Tele Norte Leste detém, 
indiretamente, 54,6% da Telemar operacional. Na nova empresa, eles serão donos 
de 36,3%.  
 
Mesmo com essa diluição, porém, os preferencialistas sairão ganhando caso a nova 
companhia tenha a alta esperada em bolsa. No caso dos detentores de PNs da TNL, 
a valorização poderá ficar entre 21% e 34%. Para os sócios principais, o ganho 
previsto é muito maior: entre 142% e 167%.  
 
A operação precisa ainda ser aprovada por controladores e minoritários e pela 
Agência Nacional de Telecomunicações. Após a reestruturação, nenhum acionista 
deverá deter mais de 10% do capital e, se detiver, não terá direito a voto acima 
desse percentual. Quem adquirir em bolsa acima 20% será obrigado a fazer oferta 
pública para todos os acionistas. O conselho terá 11 membros independentes. 
 
Leia mais 
 
Relação é difícil entre os sócios  
Raquel Balarin 
 
A pulverização do controle da Telemar pode ser a solução para uma relação 
societária que já nasceu complicada e que, após um período de relativa calmaria, 
voltara a ficar conturbada. GP, de um lado, e Andrade Gutierrez e La Fonte, de 
outro, vinham se bicando no bloco de controle desde o ano passado.  
 
Um momento de forte tensão ocorreu em novembro, quando surgiram notícias de 
que GP, Andrade Gutierrez (AG) e Telemar iriam disputar o controle da Light, de 
forma isolada. O GP viu no noticiário uma manobra dos demais sócios para 
pressioná-los a formar um consórcio para a Light. O assunto não havia sido 
discutido no conselho da Telemar e não faria sentido para a empresa. No mês 
passado, a Light foi vendida para o consórcio liderado por AG, que venceu o GP na 
reta final.  
 
Outro momento de tensão ocorreu na virada do ano, quando Carlos Jereissati, da 
La Fonte, sucedeu Fersen Lambranho, da GP, na presidência do conselho da 
holding, no rodízio anual entre os três sócios. A GP foi surpreendida com a decisão 
da Telemar de troca da assessoria de comunicação. A Máquina da Notícia, próxima 
da GP, seria substituída pela FSB, próxima da AG.  
 
A Telemar foi privatizada em 1998, pelo preço mínimo. Na época, um grampo em 
que o ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros chamava o grupo de telegangue 
ajudou a derrubá-lo do cargo. 
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Alta das ações é essencial para sucesso da operação  
Vanessa Adachi / Talita Moreira 
(Colaboraram Catherine Vieira, Heloísa Magalhães e Raquel Balarin) 
 
Toda a reestruturação da Telemar anunciada ontem só vai acontecer se o valor em 
bolsa do grupo tiver uma valorização de, no mínimo 62%, saindo de R$ 18,4 



bilhões para R$ 29,8 bilhões. Será essa valorização que "financiará" o ganho 
esperado pelos controladores, que querem deixar a empresa com a operação, e 
compensará os acionistas donos de PNs, que serão diluídos em suas participações.  
 
A viabilidade dessa valorização se tornou a grande incógnita. Como a nova empresa 
ainda não está nos pregões, o que tem que ocorrer é a variação de preço das cinco 
ações listadas em bolsa da Tele Norte Leste e da Telemar operacional. O desafio e o 
risco, segundo analistas, são grandes.  
 
A ação de maior peso na conta final será a preferencial da TNL porque ela 
representa, indiretamente, 54,6% da Telemar operacional. Esse é o papel que terá 
que "entregar" a maior parte da alta projetada na proposta. Ontem, primeiro dia de 
negociação após o anúncio dos planos, a valorização dos papéis foi pequena diante 
da meta. A PN da TNL subiu 5,65% e fechou a R$ 37,00. As ações ON das duas 
empresas foram as que mais subiram, refletindo parte da expectativa do prêmio a 
ser pago na operação. As ordinárias da TNL tiveram alta de 27,77%.  
 
Para Felipe Cunha, do Brascan, a nova empresa sem dúvida é mais interessante, 
especialmente porque melhora a governança corporativa e cria uma política de 
distribuição de dividendos com maior previsibilidade - quesitos em que a Telemar 
sempre foi alvo de críticas. Porém, existe o risco de que a operação não seja 
concluída.  
 
"O ponto agora é saber se os preferencialistas vão querer ser diluídos em um terço 
agora para ter a possibilidade de ganhar 20% depois", ponderou outro analista.  
 
Para Alexandre Garcia, da Ágora Senior, o que está incomodando o mercado é 
saber se ela tem potencial para valer tudo isso que está sendo colocado como 
parâmetro. "Com base nos preços de fechamento hoje (ontem), ainda falta muito 
para atingir o mínimo necessário", disse ele.  
 
Segundo o Valor apurou, os acionistas acreditam que a Telemar está mal avaliada 
em relação a outras empresas integradas de telecomunicações. Hoje, a empresa é 
negociada por cerca de 3,5 vezes seu lajida (lucro operacional). A CTC, do Chile, é 
cotada a 5,7 vezes o lajida, a Singapore Telecom, por 9,4 vezes, e a Telecom 
Indonesia, por 6,4 vezes, segundo analistas.  
 
Outra incógnita é como a Anatel vai receber a reestruturação. Analistas questionam 
se a agência deixará que uma grande concessionária de serviços públicos fique sem 
a figura definida de um controlador. Luiz Eduardo Falco, diretor superintendente 
geral do grupo Telemar, diz que a Telefônica, por exemplo, já tem o capital 
pulverizado no exterior.  
 
A Anatel informou que não se pronunciaria porque não foi formalmente consultada. 
 
Leia mais 
 
Negócio pode deflagrar mudanças no perfil do setor  
Talita Moreira / Heloisa Magalhães 
 
Com a proposta de pulverização do capital, os acionistas da Telemar movem uma 
peça no complicado xadrez do setor que pode mudar o perfil das empresas e abrir 
espaço para um movimento de consolidação entre as operadoras.  
 
O Valor consultou executivos de operadoras, investidores, analistas e especialistas. 
Para muitos deles, o formato da reestruturação pode ajudar a contornar a restrição 
regulatória que impede um mesmo investidor de controlar mais de uma concessão. 



Todos, no entanto, fizeram a ressalva de que ainda faltam informações para se 
chegar a uma conclusão definitiva.  
 
"Sem a figura de um controlador, juridicamente é viável que um acionista passe a 
fazer parte do controle de outra operadora. Resta saber se a Anatel vai permitir 
isso", disse fonte ligada a uma concessionária. "Se ocorrer, será uma brecha para 
as outras teles também."  
 
A Lei Geral de Telecomunicações (LGT) proíbe um mesmo controlador de deter o 
controle de mais de uma prestadora do mesmo serviço. Não foram poucas as 
tentativas das operadoras de derrubar essa cláusula nos últimos anos. Até agora, 
porém, todas foram malsucedidas. Por conta dessa regra, acionistas da Brasil 
Telecom - fundos de pensão, Citigroup e Opportunity - que também estão na 
Telemar estão com seus direitos de voto suspensos nesta última.  
 
Porém, a lei não é clara sobre empresas com o capital pulverizado em bolsa - uma 
figura que inexistia quando ela foi elaborada, em meados dos anos 90.  
 
A advogada Sílvia Melchior observa que a pulverização deverá tornar mais 
"promíscuo" o relacionamento entre os investidores. "Vai ser mais difícil controlar 
os interesses e fiscalizar os acordos de acionistas", disse. "A idéia de pulverização 
pode, na verdade, levar a uma consolidação", afirmou ela, que representa a 
Telcomp (associação de operadoras que competem com as concessionárias).  
 
Para o ex-ministro das Comunicações Juarez Quadros, entretanto, uma eventual 
consolidação não seria tão simples. De acordo com ele, vale a regra segundo a qual 
uma concessionária só pode adquirir participação de até 19,9% em outra e não tem 
o direito de nomear conselheiros.  
 
A reestruturação na Telemar é de extrema importância porque a definição do futuro 
da operadora é peça central no desenho do setor. Como é controlada por 
investidores financeiros, a venda da companhia sempre foi um movimento 
esperado. Não faltaram negociações a respeito. Operadoras como Portugal 
Telecom, BT, Telmex e Vodafone já foram apontadas como possíveis interessados 
na Telemar. Sem encontrar um comprador disposto a pagar o que queriam, os 
acionistas preferiram a solução da saída por meio da bolsa, disse fonte ligada a um 
dos sócios.  
 
Os primeiros sinais desse efeito que a reestruturação pode deflagrar no do setor 
ficaram visíveis ontem, quando as ações da Brasil Telecom tiveram forte alta. Para 
alguns analistas, a pulverização pode ser solução também para a BrT. Para outros, 
o movimento na Telemar pode acelerar as negociações entre os acionistas da BrT. 
Há algumas semanas, voltaram a se intensificar as conversas para uma possível 
venda à Telecom Italia das participações dos fundos de pensão e Citigroup na 
operadora.  
 
Fonte próxima à BrT disse que a pulverização poderia ser interessante, mas antes 
teriam de ser resolvidas pendências judiciais entre os sócios. Por isso, o mais 
natural é que a operadora seja vendida. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2006, Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B3. 


