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Anil Ambani e seu irmão mais velho, Mukesh, tentam superar um ao outro desde que a morte 
do pai deles os deixou com o controle de uma das maiores empresas da Índia.  
 
A rivalidade ajudou a colocá-los entre os homens mais ricos do mundo - e provocou o racha da 
companhia. Agora, o interesse de Anil em fundir sua Reliance Communications Ltd. com a 
operadora sul-africana de celular MTN Group Ltd. pode lhe dar o crédito de fazer o primeiro 
grande negócio internacional do grupo. 
 
 Pela estrutura que está em discussão, ele pode trocar total ou parcialmente os seus 66% de 
participação na Reliance Communications por uma grande fatia da MTN - transformando-se no 
maior acionista de um império de telecomunicações com mais de 100 milhões de assinantes na 
Ásia, Oriente Médio e África.  
 
A iniciativa é a mais recente ousadia de Anil Ambani, de 48 anos, cujo sucesso empresarial é 
pontuado por episódios de telenovela sobre drama familiar. 
 
Seu pai, Dhirubhai Ambani, virou um símbolo na Índia ao passar de frentista de posto a 
magnata dos negócios nos anos 70, uma era socialista em que poucos conseguiam sair do 
nada e ser bem-sucedidos. Seu grupo de empresas, o Reliance, acabou produzindo desde 
petróleo e petroquímicos até energia elétrica e tecidos. Também lançou uma rede nacional de 
celular.  
 
Dhirubhai Ambani morreu em 2002, sem deixar testamento. Mukesh Ambani, hoje com 51 
anos, assumiu o controle da maioria dos conselhos das empresas do grupo, assim como da 
participação de 40% que a família tem na principal delas, a Reliance Industries Ltd. 
 
Sob o comando do pai, os irmãos trabalhavam bem juntos, ajudando a construir suas 
empresas. Mas depois da morte dele, suas personalidades diferentes e a posição de Mukesh 
como principal depositário dos negócios da família inflamaram a relação entre os dois. 
 
Mukesh, o mais sisudo dos dois, estudou engenharia, aceitou um casamento arranjado e 
mantém um círculo pequeno de amigos. Ele tem sido o construtor, o ponta de lança da 
execução dos grandes projetos de refino de petróleo e telecomunicação da Reliance. Por meio 
de um porta-voz, ele informou que não daria entrevista. 
 
Anil tem sido o fechador de negócios, um brilhante interlocutor com investidores estrangeiros. 
Ele captou bilhões de dólares para projetos da companhia e ajudou a empresa a lançar o 
primeiro título de dívida com prazo de cem anos na Índia.  
 
Ele é visto freqüentemente em Mumbai fazendo jogging à beira da praia e aparece nas colunas 
sociais dos jornais indianos com seus amigos de Bollywood. Seu rosto e conquistas são tão 
conhecidos que, em 2003, ele foi escolhido como "Ícone Jovem" pela MTV local. Um porta-voz 
da empresa disse que ele não estava disponível para entrevista. 
 
Em 2004, os irmãos brigaram abertamente. Sem o apoio de um testamento, do conselho de 
administração e de participação majoritária, Anil expôs sua batalha em público. Acusou a 
Reliance de ignorar os acionistas e irregularidades financeiras. Ele e conselheiros que lhe eram 
leais apresentaram suas renúncias dos conselhos de algumas empresas da Reliance. Mukesh 
acabou cedendo controle de quase 30% do grupo, que Anil agregou ao seu. 
 
Até hoje os dois irmãos raramente se falam, dizem pessoas próximas deles, apesar de 
compartilharem uma mansão de 18 andares no sul de Mumbai. 
 
A Reliance Communications passou a ser a principal das empresas de Anil, reunidas 
atualmente sob o guarda-chuva do Reliance ADA Group. Este inclui a financeira Reliance 
Capital Ltd. e a empresa de energia elétrica Reliance Infrastructure Ltd. A participação 



majoritária de Anil na maioria dessas empresas representa uma fortuna em torno de US$ 40 
bilhões. 
 
"Ele é visionário e ativo em termos de expansão", diz Anurag Purohit, analista da Religare 
Securities Ltd., de Mumbai. "O principal objetivo dele é expandir as empresas, ser o melhor." 
 
Desde que assumiu a liderança na sua parte da empresa, em 2006, Anil Ambani ajudou a mais 
do que dobrar o patrimônio. Com desmembramentos e abertura de capital de novas 
companhias, o valor do seu grupo subiu mais de 500%, o que o deixou perto de alcançar a 
fortuna de seu irmão. 
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