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D esde que a Telefônica
fechou, no fim de se-
tembro, um acordo
de € 324 milhões para
aumentar sua fatia na
Telco, a controladora

da Telecom Itália, o mercado se per-
gunta o que vai acontecer com a
TIM. O negócio inclui a possibilida-
de de o grupo espanhol ter mais
ações com direito a voto na Telco a
partir de janeiro. Se isso ocorrer, a
dona da Vivo passaria a dar as cartas
também na TIM. O governo já sinali-
zou que, do ponto de vista da concor-
rência, isso deve obrigar a venda da
operadora.

Neste cenário, o presidente da
TIM, Rodrigo Abreu, tenta manter a
normalidade no dia a dia das opera-
ções. Há duas semanas, ele usou
uma convenção de vendas para mos-
trar aos funcionários que a TIM é al-
vo de boatos de venda desde 2007.
Foi a forma que ele encontrou para
dizer que, na situação atual, nada mu-
da. “O acionista controlador explici-
ta de maneira absolutamente clara
que não existe nenhum processo de
venda da TIM Brasil, nem formal
nem informal”, disse o executivo em
entrevista exclusiva ao Estado.

Leia os principais trechos:

● Como as mudanças na Telecom Itá-
lia influenciam a TIM Brasil?
Na semana retrasada, na nossa con-
venção de vendas, falei das mudan-
ças no acionista principal e do im-
pacto delas na TIM. Coloquei uma
série de manchetes na tela, como
“TIM Brasil pode ser vendida”. Mos-
trei os recortes e só depois revelei as
datas. Eram de 2007. A empresa pas-
sou por uma situação muito pareci-
da na época em que a Telefônica en-
trou no capital do grupo de controle
da Telecom Itália, a Telco. Para evi-
tar conflitos de interesse, foi firma-
do um acordo com o Cade. Esse
acordo impõe uma série de premis-
sas de governança. Apesar de partici-
par do capital da Telco, os conselhei-
ros nomeados pela Telefônica não
participam da tomada de decisões re-
lativas à TIM Brasil.

● Se a Telefônica aumentar sua partici-
pação com direito a voto na Telco, o
acordo ainda vale?
A Telefônica pode passar a ter uma
participação maior com direito a vo-
to (na controladora da Telecom Itá-
lia). Mas hoje ainda não existe ne-
nhum tipo de impacto imediato para
o acordo já existente.

● O alto endividamento da Telecom Itá-
lia é um fator que pode levar à venda
da TIM?
A Telecom Itália, apesar da dívida,
não tem problema de liquidez. Tem

uma geração de fluxo de caixa invejá-
vel e opções para melhorar sua per-
formance operacional. E existem vá-
rias discussões sobre o reequilíbrio
da estrutura de capital e da redução
da dívida da Telecom Itália, incluin-
do aumentos de capital. Uma parte
muito pequena (do investimento)
da Telefônica na Telco é aumento
de capital. O acionista controlador
explicita de maneira absolutamente
clara que não existe nenhum proces-
so de venda da TIM Brasil, nem for-
mal nem informal. Aliás, na quinta-
feira, por conta de movimentação su-
perior à média (na Bolsa), soltamos
um fato relevante. E a própria Tele-
com Itália fez um comunicado dizen-
do que não existe processo de venda
da TIM Brasil.

● O acordo abre a porta para a Telefôni-
ca aumentar seu direito a voto.
O aumento de capital atual é sem di-
reito a voto. Agora, nada muda. Os
termos do termo de compromisso
com as autoridades brasileiras conti-
nuam válidos. Qualquer (outro) au-
mento de participação passa pela
aprovação das autoridades italianas,
brasileiras e argentinas.

● O ministro das Comunicações, Pau-
lo Bernardo, já declarou que a me-
lhor solução para o caso seria a ven-
da da TIM.
Sim, mas em caso de fusão. Mas
hoje a participação líquida da Te-
lefônica na Telecom Itália está
em torno de 12%. Não é uma fu-
são entre as duas empresas. Exis-
tem várias possibilidades para
uma solução regulatória.

● A Telecom Itália pretende bus-
car uma solução para não ter de
ficar sem a TIM?
O interesse da Telecom Itália
na TIM é grande. A empresa é
um ativo importante dentro da
estratégia do grupo, até pela
capacidade de geração de re-
sultado.

● Por que fontes da Tele-
com Itália, sob anonima-
to, diriam que a venda da
TIM seria uma forma de
reduzir a dívida?
A posição oficial da Te-
lecom Itália é: a TIM
é uma empresa abso-
lutamente chave para
o grupo. Mas isso significa
que a empresa nunca pode-
rá ser vendida a qualquer
custo? Obviamente, se al-
guém quiser pagar o dobro
do que o seu carro vale, pro-
vavelmente você vai pensar.
É difícil comentar sobre o boa-
to e a fonte não revelada. Mas
não é tão difícil de entender a
origem deste tipo de notícia. Al-
guns analistas de bancos solta-

ram relatórios sobre o impacto da
venda da TIM, com várias simula-
ções. Mas transformar isso em uma
posição formal da empresa é total-
mente diferente. Tanto que a empre-
sa reforçou que não existe um pro-
cesso nem formal nem informal de

venda.

● A oposição à venda da TIM teria leva-
do à saída do presidente da Telecom
Itália (Franco Bernabè).
Esse processo reflete algo bem mais
complexo. Envolve discussões sobre
aumento de capital e a participação
do governo italiano. A TIM é impor-
tante na equação, mas não foi esse o
motivo. A posição da Telecom Itália
sobre a TIM Brasil é que não está à
venda. Qualquer tipo de obrigação
regulatória que possa existir lá na
frente, é uma discussão que começa
com a Telefônica, e não com a Tele-
com Itália.

● Para as autoridades brasileiras, em
quanto a participação da Telefônica na
Telecom Itália teria de aumentar para
caracterizar a tomada de controle?
Do ponto de vista estritamente regu-
latório (brasileiro), a Telefônica está
no controle da Telecom Itália – e,
portanto, indiretamente da TIM Bra-
sil – com a nomeação de um único
conselheiro. Essa situação existe,

mas é neutralizada com as medi-
das existentes. A Telefônica

nomeia dois conselheiros
na Telecom Itália, mas

eles não participam
das decisões sobre o
negócio no Brasil.

● O acordo pode ser
cancelado?
O próprio presiden-
te da Anatel (João
Rezende) já decla-
rou que o acordo
que existe hoje
(entre Telefônica
e Telco) não muda
nada. A opção que
a Telefônica tem

de aumentar a parti-
cipação no capital
votante da Telco es-
tará condicionada a
algum tipo de apro-
vação regulatória.

● Como essa incerte-
za societária afeta a
vida da TIM?

A incerteza está mais
ligada à estrutura de ca-

pital, sem interferência
operacional. Tanto é que,

de 2007 para cá, a TIM foi a
empresa que mais ganhou parti-

cipação de mercado. A compa-
nhia continua com seu plano de

investimentos de R$ 3,6 bilhões
por ano. E não faz isso com recur-
sos enviados pelo controlador,
porque a TIM é uma empresa ge-
radora de caixa.

● O endividamento é baixo?
É baixíssimo e nos dá flexibilida-

de de operação. Isso nos permitiu fa-
zer duas aquisições, a da Intelig e a

da AES Atimus, que mudaram a di-
mensão da empresa (da TIM) do
ponto de vista de infraestrutura. O
conforto financeiro também evita
que tomemos decisões unicamente
para gerar caixa. A venda de torres,
por exemplo, não é interessante pa-
ra o acionista no longo prazo. Ela ge-
ra caixa num primeiro momento,
mas vai gerar custos futuros.

● Como o senhor avalia a operação de
fusão entre Oi e Portugal Telecom?
A Portugal Telecom é uma parceira
estratégica que deve ajudar na me-
lhoria da eficiência na operação da
Oi. Óbvio que daí para frente há um
desafio de execução grande. É uma
operação que precisa ser provada na
execução. E o melhor juiz dessa ope-
ração vai ser o mercado, ao subscre-
ver as ações.

● O que muda no mercado de Telecom
com essa fusão?
Do ponto de vista de mercado, os ati-
vos seguem os mesmos. Embora
exista uma sinergia operacional, as
empresas estão em países diferen-
tes. A Oi precisa proteger seu merca-
do fixo e aproveitar as oportunida-
des de crescimento no móvel, au-
mentando seus investimentos. Do
outro lado, para fazer com que a em-
presa reequilibre sua estrutura de ca-
pital, é preciso aumentar a geração
de caixa. A Oi precisa encontrar esse
equilíbrio.

● Então essa operação não traz preocu-
pações no curto prazo para a TIM?
Para nós, a dinâmica competitiva do
mercado não muda.

● Uma pesquisa da UIT apontou que o
Brasil tem a ligação mais cara do mun-
do. Por que isso ocorre?
Acho que ocorreu um enorme des-
serviço em relação ao que acontece
no setor de telecomunicações no
Brasil. Os preços que a UIT usou pa-
ra comparar os serviços entre os paí-
ses não existem, são os valores
cheios enviados aos órgãos regulado-
res. É a mesma coisa que comparar
os preços que os hotéis cobram pe-
las suítes usando as tarifas de bal-
cão. O custo médio de ligação do pré-
pago é de R$ 0,05 por minuto (se-
gundo a UIT, seria de US$ 0,74).

● Como o senhor avalia a suspensão
das vendas da TIM no ano passado?
Acho que o próprio regulador (Ana-
tel) viu que foi uma medida drástica.
Entendeu que o melhor caminho é o
monitoramento continuo, com diálo-
go. A suspensão não resolve nada.

● O serviço de telefonia está migrando
da voz para os dados. Como a TIM está
se preparando para isso?
Nosso maior projeto de investimen-
to este ano é levar as redes de fibra
até 85% das antenas das principais ci-
dades, o que será realizado basica-
mente por causa da expansão da ban-
da larga móvel.

● Esse crescimento pode ser compro-
metido pela infraestrutura deficiente?
O maior impeditivo do crescimento
dos dados não é a infraestrutura,
mas a falta de aparelhos. Há pouco
mais de um ano, menos de 30% da
nossa base tinha capacidade para
uso de dados. Hoje, está em 55%.

● O senhor tem conversado com o pre-
sidente interino da Telecom Itália? Ele
acompanha a situação da TIM Brasil?
O CEO atual da Telecom Itália, Mar-
co Patuano, já liderou a operação do-
méstica da Telecom Itália e também
foi diretor financeiro da TIM Brasil.
A nossa interação é frequente.

● Mais poder
Em setembro, a Telefônica au-
mentou sua fatia na Telco e disse
que poderá comprar mais ações
com direito a voto na controlado-
ra da Telecom Itália em 2014.

● Concentração
Com isso, a Telefônica ganharia,
indiretamente, mais poder dentro
da TIM. Isso levou o ministro
Paulo Bernardo a dizer que a ope-
radora precisaria ser vendida.

● Troca de comando
Uma semana após o negócio
com a Telefônica, a Telecom
Itália anunciou a saída de
seu presidente, Franco Ber-
nabè (foto).

‘NÃO EXISTE PROCESSO
DE VENDA DA TIM BRASIL’

PONTOS-CHAVE

Rodrigo Abreu

Executivo admite que situação pode mudar caso Telefônica compre mais ações
com direito a voto na controladora da Telecom Itália, dona da operadora brasileira

Entrevista ✽

A Telefônica
no capital da
dona da TIM

Presidente
da TIM
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✽ Rodrigo Abreu assumiu a presidên-
cia da TIM Brasil em março. Traba-

lha há duas décadas no setor de tele-
comunicações e foi presidente da Cis-
co Brasil por sete anos. É formado
em engenharia elétrica pela Unicamp
e tem MBA em Stanford, nos EUA.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 out. 2013, Economia & Negócios, p. B3.




