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Luiz Eduardo Falco está promovendo uma revolução silenciosa na Telemar. Ele assume, 
segunda-feira, a presidência do grupo, que faturou R$ 23,7 bilhões e lucrou R$ 1,1 bilhão em 
2005. Mas há cerca de um mês começou a implementar o tom da sua gestão identificado 
internamente como "um novo ciclo da companhia".  
 
Falco quer ampliar o leque de pacotes de serviços e incrementar soluções voltadas para o 
entretenimento a partir da infra-estrutura de telecomunicações. Em paralelo, prepara a 
Telemar para na nova fase de controle pulverizado. A operação de venda foi inicialmente 
marcada para julho, mas as turbulências do mercado forçaram adiamento sem data certa, 
porém prevista para o "segundo semestre".  
 
A pergunta entre analistas do setor é o que vai acontecer com a presidência da Telemar caso a 
oferta pública seja postergada e os sócios - Andrade Gutierrez Telecomunicações, GP, La 
Fonte, Fiago, BNDESPar - se mantenham no controle da companhia. Mas o Valor apurou que 
apesar das arestas que não foram aparadas desde venda da Light, em que Andrade e GP não 
chegaram a acordo e entraram separados na disputa após uma tentativa de formar um 
consórcio, Falco foi um nome de consenso entre os sócios.  
 
Declarando-se em período de silencio devido à oferta pública, o novo presidente não quis 
conceder entrevistas. Mas o Valor apurou que Falco acaba de montar uma espécie de bunker 
da criação, instalado no prédio, em Ipanema, ocupado pela Oi antes da integração com a 
Telemar. Ali, uma equipe de 30 pessoas, chefiada por Alberto Blanco, ex-diretor de marketing 
da Oi e agora na área de planejamento estratégico, trabalha na busca de produtos utilizando 
banda larga, internet, jogos, música e a chamada IPTV, a televisão pelo protocolo da internet.  
 
Em conversa com analistas para apresentar a pulverização, Falco teria dito que o desafio das 
operadoras é entender o desejo do cliente, facilitar e simplificar a vida das pessoas, permitir 
que troquem dados em qualquer lugar e a qualquer hora a preços justo.  
 
Felipe Cunha, do banco Brascan avalia que "é por aí que se encontra uma saída para o 'corner' 
onde o setor de telefonia fixa está hoje em dia. Falta apelo, tarifas com reajustes pouco 
expressivos em função das baixas taxas de inflação previstas e tráfego de voz decrescente. 
Falco vem dizendo e realmente entretenimento é uma das saída para as operadores buscarem 
uma nova forma de receita".  
 
O novo presidente está escolhendo para o bunker da criação uma equipe é jovem, na faixa dos 
30 anos, exatamente aqueles que, têm maior capacidade de perceber inovações. Para os 
executivos mais velhos ficam reservadas as áreas mais tradicionais como engenharia, finanças, 
recursos humanos e operações.  
 
O que os analistas apontam é que, embora Falco já estivesse como diretor-superintendente na 
Telemar, sua presidência vai ser diferente de Ronaldo Iabrudi, que assumiu em 2002 e 
comunicou sua saída na quinta-feira ao conselho de administração.  
 
Iabrudi disse certa vez ao Valor que sua função seria cumprir um ciclo. Na festa em sua 
homenagem na quinta-feira disse que saía "sem frustrações". Ele foi peça-chave na 
reestruturação do grupo, definição de metas, criação da cultura de processo de gestão e 
reduziu a dívida líquida da companhia. Em dezembro de 2005 era R$ 6 bilhões. Um ano antes, 
R$ 6,5 bilhões, e em 2003, R$ 7,8 bilhões.  
 
Psicólogo, Iabrudi é doutor pela Universidade de Paris em administração de mudanças. Tem 
perfil de operação, mais de chão de fábrica do que o engenheiro Falco. Já Falco é apontado 
como profissional de visão mercadológica, de marca, de consumo.  
 
Seis diretores da Telemar foram afastados no início do mês ainda sob a batuta de Iabrudi .  



A informação oficial é de simples reestruturação e que as funções foram absorvidas por 
executivos já da companhia. Mas o que circula é que Iabrudi optou por "arrumar a casa" para 
seu sucessor.  
 
Luiz Eduardo Falco Pires Corrêa, 45 anos, chegou à Telemar em 2001. Por nove anos esteve 
na TAM. Entrou na Telemar para comandar a Oi, o braço de telefonia celular do grupo, 
operadora que em seis meses atingiu a marca dos 1 milhão de clientes: "Um caso de estudo 
no mundo, pois foi o quarto entrante e criou uma marca forte, tanto que na operação da 
mudança de controle está previsto que a Telemar passe a se chamar Oi", lembra o analista do 
Banif, Roger Oey.  
 
O foco no entretenimento já vem sendo montado há mais de um ano. Envolveu a criação de 
emissoras de rádio com a marca Oi, patrocínio em programas de TV e polêmica contratação da 
Gamecorp, empresa que tem o filho do presidente Lula como sócio. A Telemar investiu R$ 5 
milhões por 35% de participação na produtora especializada em programas de televisão sobre 
jogos eletrônicos e conteúdo para celular. A empresa não confirma, mas é a maior parceria 
externa no segmento.  
 
A Telemar não quis comentar mas enviou ao Valor texto informando que tem como estratégia 
investir em programas de TV, rádio e revista, com o objetivo de reforçar o posicionamento de 
suas marcas e serviços. Esclareceu que quer estimular a utilização de serviços de mobilidade, 
banda larga, internet e longa distancia, com parcerias para utilização de ferramentas de 
telecomunicações que permitam a interatividade com o público. Tem patrocínios na Game TV, 
MTV, Multishow e oferece interatividade para clientes no canal 37 da Net, Discovery Móvel, 
Casseta e Planeta, Floribella, TV União, Desafio TVA, SBT entre outros.  
 
A Oi lançou rádios sob medida e com perfil de interatividade. Há uma rádio no Rio e outras, em 
parceria com o grupo mineiro Bel, em Belo Horizonte, Uberlândia, Recife, Fortaleza e Vitória. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun a 1 e 2 jul., Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B2. 


