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O presidente do conselho de administração da Telecom Italia, Gabriele Galateri di Genola, está 
no Brasil e disse que virá muitas vezes ao país. Ele tem assento no conselho da controlada TIM 
Brasil, mas a principal razão das visitas é vir acompanhar bem de perto o desempenho da 
subsidiária brasileira, que, segundo ele, junto com a matriz, é o negócio estratégico da 
companhia.  
 
Galateri veio conversar com clientes corporativos, conselheiros da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e representantes do governo. Com isso, espera também acabar 
com as especulações sobre a venda da TIM Brasil, que usualmente vêm à tona.   
 
"Acredito que esses rumores estejam desaparecendo porque temos dito de forma clara que 
nossa estratégia concentrada-se nos dois países, Itália e Brasil. Os boatos apareceram no 
passado também devido à situação financeira da companhia (Telecom Italia). Mas o que temos 
dito de forma significativa é que o Brasil é prioritário e estratégico", disse.   
 
Galateri diz que, mesmo com a crise , os investimentos da TIM Brasil estão mantidos. O 
volume planejado é de R$ 7 bilhões nos próximos três anos sendo que, em 2009, serão R$ 2,3 
bilhões . "Desde 1997 já investimos um total de € 9,36 bilhões de euros. Nosso compromisso 
com o Brasil é evidente e continuará assim. Não temos medo de competição."   
 
O projeto para a TIM Brasil é transformá-la em uma operadora de serviços de 
telecomunicações com amplo portfólio na telefonia fixa e celular, banda larga móvel e fixa. E, 
segundo Galateri, a compra da Intelig cai como uma luva para atender a esses planos.   
 
Mas o negócio foi fechado? O Valor apurou que sim e que faltam apenas detalhes para 
completar a operação, mas Galateri é cuidadoso na resposta: "Estamos negociando e a compra 
será importante em muitos aspectos pois trata-se de uma grande oportunidade e acabará com 
os rumores de que a TIM Brasil será vendida", repetiu.  
 
Com um histórico de crescimento da dívida e embates societários, a Telecom Italia vendeu 
ativos e hoje está na contramão da tendência do setor, de operadoras de telecomunicações 
globalizadas, com presença em vários países para garantir mais competitividade e ganhos de 
escala. Mas Galateri afirma que, mesmo com operações restritas ao Brasil e à Itália, ele 
acredita no potencial da operadora. "A dimensão da TIM Brasil é suficiente para a empresa se 
tornar um competidor eficiente. Nossa tecnologia pode confrontar-se com os concorrentes. A 
Telecom Italia não é pequena e juntas temos capacidade de inovação", afirmou.   
 
Otimista com a perspectiva do desempenho da economia brasileira, mesmo no ambiente de 
crise, o executivo identifica o sistema financeiro mais sólido e equilibrado. "O Brasil foi 
administrado nos últimos anos de forma inteligente, com desenvolvimento do mercado interno, 
equilíbrio no mercado financeiro. A questão é o mercado financeiro mundial, onde se vê 
instabilidade. Diante do que acontece no mundo, a sensação é que aqui [o problema] se 
resolve mais rapidamente."   
 
Para ele, entretanto, mesmo no exterior, as telecomunicações "causam entusiasmo". "É um 
dos poucos setores que mesmo com uma crise dessas tem potencial de crescimento. Há 
oportunidades no futuro, pois telecomunicação é essencial para maior eficiência, produtividade 
e competitividade", disse.   
 
No ano passado, quando a telefonia móvel apresentou crescimento acentuado, a TIM Brasil 
perdeu participação de mercado e fechou 2008 com crescimento da receita líquida de apenas 
5,1%, totalizando R$ 13 bilhões, ao invés dos 7% planejados. Não foi por acaso que a 
empresa anunciou, na sexta-feira passada, que está partindo para um "relançamento", com 
reposicionamento amplo da marca, processo de reestruturação e reordenamento nos custos.   
 



Em janeiro assumiu a empresa o italiano Luca Luciani. Ele já cortou mais de dez diretorias. O 
número caiu para doze diretorias, ocupadas por cinco italianos e dois brasileiros, mas 
contratados pela nova gestão.   
 
Já Galateri, que construiu carreira na área financeira, está na Telecom Italia há pouco mais de 
um ano. Com 62 anos, ele iniciou no Banco de Roma, passou pela Saint Gobain, Fiat, como 
executivo-chefe, e nos últimos cinco anos antes de assumir o conselho da operadora de 
telefonia presidiu o conselho do Mediobanca.   
 
Um dos seus desafios está sendo exatamente ajudar a Telecom Italia equacionar a dívida 
líquida de € 34 bilhões de euros, considerando um lajida (lucro antes dos juros, impostos, 
depreciações e amortizações) de € 11,4 bilhões de euros. "A posição da empresa é sólida. 
Temos um bom programa de vencimentos, de € 4,5 bilhões de euros por ano. Temos hoje uma 
liquidez de € 5,1 bilhões e € 6,5 bilhões de euros em empréstimos contratados, o que cobre 
mais de dois anos de desembolsos."   
 
Galateri diz que Telecom Italia vem mostrando bons sinais de crescimento. Lembra que o lucro 
líquido quase dobrou no último trimestre de 2008. Subiu 94,7%, para € 444 milhões de euros, 
frente aos € 228 milhões de euros do mesmo período do ano anterior. Mesmo assim, no ano, 
houve queda de 10% no lucro, de € 2,21 bilhões de euros. A receita, na comparação com 
2007, caiu 3% e ficou em €30,16 bilhões de euros.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


