
A saída do Brasil, um drama dispendioso 
 
É grande a possibilidade de que Charles Sirois, empresário canadense do setor de 
telecomunicações, homem seguro de si, nunca mais volte a fazer negócios no Brasil.  
 
Há pouco menos de cinco anos, Sirois, "chairman" e maior acionista da Telesystem International 
Wireless Inc. (TIW), com sede em Montreal, chegava ao Brasil cheio de confiança com grandes 
planos que lhe permitiriam lucrar com a privatização do setor de telecomunicações daquele país.  
 
Há duas semanas, o empresário, de 48 anos, natural de Quebec - um guru da telefonia sem fio, 
que já foi chamado de "o futuro senhor do universo" nas páginas da revista Maclean’s - saiu do 
Brasil com o rabo entre as pernas, deixando atrás de si mais uma série de negócios fracassados 
de uma lista crescente de investimentos com dificuldades financeiras ou mesmo falidos ao redor 
do globo, inclusive um punhado deles no Canadá.  
 
Mas o Brasil revelou-se mais do que um simples investimento. Para Sirois, tornou-se um drama 
dispendioso que durou cinco anos, período repleto de violentas batalhas nas salas dos conselhos 
de administração, odiosas ações judiciais, astuciosas táticas comerciais, traições e todo um elenco 
de personagens rebeldes e influentes que mais caberiam em um filme hollywoodiano.  
 
No fim de tudo, enquanto as custas judiciais cresciam, a companhia admitiu a derrota e optou por 
reduzir os prejuízos. Depois de pagar mais de meio bilhão de dólares para operar no mercado de 
telefonia móvel no Brasil, partiu com uma fração desta cifra deixando alguns egos ofendidos nas 
empresas. Os executivos da TIW não quiseram dar entrevista para esta reportagem.  
 
Mas analistas, investidores, investigadores e outras fontes próximas das operações da TIW no 
Brasil afirmam que o motivo da retirada da companhia pode ter em grande parte um único 
responsável: Daniel Dantas - financista de 47 anos, definido pela imprensa brasileira como "um 
dos mais brilhantes de sua geração" com uma "capacidade tão espetacular de fazer inimigos 
quanto seu talento para fazer negócios".  
 
Dantas, talvez o mais conhecido investidor em fundos de participações acionárias do Brasil, tem 
um banco de investimentos no Rio de Janeiro, chamado Banco Opportunity S.A. e administra um 
fundo com o mesmo nome.  
 
O Citigroup Inc., por intermédio de sua unidade de capital de risco, investiu US$ 700 milhões 
neste fundo e é seu maior acionista.  
 
Desde 1998, Dantas usa o fundo Opportunity para investir pesadamente - e conseguir o controle - 
nos antigos monopólios estatais brasileiros dos setores de telecomunicações, transportes e 
navegação, bem como empresas na área de entretenimento e relacionadas á internet. Muitos 
destes acordos trouxeram outros sócios - uma combinação de fundos de pensão locais e 
investidores estrangeiros com experiência em gerenciamento de ativos.  
 
Um destes sócios estrangeiros foi a TIW. Em 1995, o fundo Opportunity e a TIW investiram juntos 
em dois outros empreendimentos de telefonia sem fio, mas que acabaram vendendo à Bell 
Canada International Inc., subsidiária da BCE Inc.  
 
A TIW e a Opportunity decidiram unir suas forças, três anos mais tarde, a fim de expandir suas 
participações. A TIW é uma operadora de comunicações globais móveis com investimentos 
passados e presentes na Romênia, República Checa, Índia e Europa Ocidental. Bruno Ducharme, 
presidente e principal executivo da TIW desde que esta começou a operar, em 1994, é um amigo 
fiel de Sirois e foi seu homem forte no Brasil.  
 



Ducharme, 45 anos, originário de Montreal, formado em direito civil pela McGill University e com 
mestrado na Universidade de Pensilvânia, dedicou 13 anos de sua vida à TIW.  
 
Ali, ao lado de Sirois - e sem o carisma do chefe - Ducharme ganhou fama de executivo cauteloso 
e, em certo sentido, paternalista por exigir que se confie no seu modo de operar, e também nas 
decisões que costuma tomar.  
 
"Bruno é definitivamente, para a TIW, o grande estrategista de Charles", disse Lawrence Surtees, 
analista da IDC Canada. "É um operador muito vivo, muito astuto".  
 
Em 1998, a companhia, chefiada por Ducharme, estava ansiosa por expandir sua presença no 
mercado de telefonia do Brasil, recentemente privatizado, onde várias companhias de telefonia 
móvel estavam à caça de sua fatia por meio de leilões públicos.  
 
"Era um dos mercados em desenvolvimento mais atraentes, e estava escancarando as portas", 
acrescentou Surteees.  
 
O leilão captou mais de 10 bilhões (dólares canadenses, US$ 6,8 bilhões) para o governo 
brasileiro, que planejava conseguir mais de 150 bilhões (US$ 102,2 bilhões) no prazo de dez 
anos.  
 
"A idéia da TIW não era vir aqui e se tornar uma participante do mercado a longo prazo", disse 
um analista que acompanhou de perto os investimentos de Sirois por muito tempo. "O objetivo 
era entrar, comprar barato, criar algum valor e depois vender".  
 
A TIW obteve participações acionárias em duas das oito companhias de telefonia celular vendidas 
pelo Estado. As jóias compradas foram a Telemig Celular, que afirmava ter mais de um milhão de 
assinantes no Estado de Minas Gerais, e a Tele Norte Celular, com cerca de 800 mil clientes em 
cinco estados do Norte do Brasil.  
 
Os "canadenses", como eram chamados, um grupo de fundos de pensão brasileiros e uma 
companhia que representava o fundo Opportunity constituíram um consórcio chamado Telpart que 
atuava como holding das duas aquisições no setor de telefonia celular. A TIW adquiriu 49% da 
Telpart por cerca de US$ 380 milhões. A Opportunity ficou com 27% e os fundos de pensão com 
24%.  
 
O acordo parecia correto, mas houve uma falha fatal. No meio da animação do leilão, os três 
sócios não criaram um acordo formal de acionistas, mas elaboraram apenas um memorando de 
entendimento não vinculante.  
 
"Havia muita confiança", disse Ducharme a uma publicação financeira latino-americana, em 
outubro de 2000. "Nosso relacionamento era tão estreito que não houve necessidade de um 
acordo antecipado dos acionistas de 45 páginas".  
 
Foi um ato de confiança de que Ducharme, que se comunicava regularmente com Sirois, muito 
em breve se arrependeria. Apenas duas semanas depois de a Telpart participar do leilão, Dantas 
começou a reformular a estrutura da sociedade. Ele podia influir neste processo porque os fundos 
de pensão, embora fossem proprietários diretos das ações na Telpart, eram também investidores 
no fundo Opportunity.  
 
Dantas, sujeito tipicamente audacioso, tratou de convencer os fundos de pensão a unir forças com 
o Opportunity para criar outra companhia, chamada Newtel, que seria dona de 51% da Telpart. O 
que é mais importante, o acordo da Opportunity com os fundos de pensão conseguiu-lhe uma 
participação de 51% na Newtel, dando a Dantas o controle indireto da Telpart, muito embora seu 
fundo detivesse uma participação minoritária.  



 
Os fundos de pensão e a TIW concordaram verbalmente com esta estrutura com a condição de 
que posteriormente fosse elaborado um acordo formal que garantiria a participação no controle da 
Telpart.  
 
Depois de 18 meses de negociações, o acordo ainda não tinha sido preparado. Tendo investido na 
Telpart baseando-se na premissa do controle conjunto, a TIW sentiu-se traída. Sem o controle, a 
venda da participação da TIW na Telpart não poderia obter um preço alto.  
 
Até hoje, os observadores não sabem ao certo como Dantas conseguiu manipular a situação tão 
facilmente, ou, do ponto de vista oposto, como a TIW pôde deixar-se enganar tão facilmente. No 
Brasil surgiu uma série de acusações, mas nada concreto pôde ser provado.  
 
"É espantoso que eles tenham sido tão ingênuos a ponto de ir para a cama com Dantas, e que 
tudo não passasse disso", comentou um gerente de ativos que conhece ambas as companhias.  
 
"Entrar em um negócio com a Opportunity sem ter algum tipo de veto quando você está 
fornecendo o grosso do dinheiro é absurdo. Em essência, a TIW comprou o automóvel e comprou 
a gasolina e depois entregou as chaves a Dantas".  
 
Ducharme, astuto homem de negócios e ex-advogado acostumado a jogar pesado, enfureceu-se, 
segundo se comenta. Ao mesmo tempo, Dantas dava as cartas. O brasileiro estava escolhendo a 
administração, nomeava diretores e aprovava gastos não-operacionais questionáveis. A influência 
da TIW começou a desaparecer rapidamente.  
 
"Bruno encontrou alguém que se comparava a ele", disse um analista, acrescentando que a TIW 
inesperadamente, e embora relutante, se encontrou no meio de uma batalha pelo controle da 
Telpar.  
 
A batalha se intensificou, e quatro fundos de pensão decepcionados acabaram se juntando à TIW 
depois de se darem conta de que Dantas havia ficado com um controle excessivo. Em julho de 
2000, os dois sócios entraram com uma ação contra a Opportunity, acusando-a de infringir a 
legislação brasileira sobre telecomunicações e de quebrar alguns acordos "de boa fé". 
Inicialmente, pareceu que a Newtel estava com os dias contados. Um juiz brasileiro emitiu uma 
sentença contrária à Opportunity e ordenou que a estrutura de propriedade voltasse à sua forma 
original. Mas um tribunal de recursos não tardou a anular esta decisão, o que obrigou a TIW e a 
Opportunity a voltar às negociações que estavam basicamente paralisadas.  
 
No dia 25 de julho, Ducharme foi para o Rio encontrar-se com Dantas, e com o representante da 
entidade reguladora da telefonia no Brasil para estabelecer sua posição formal na disputa. Destas 
reuniões não saiu nada muito concreto. Algumas fontes dizem que a entidade reguladora Anatel, 
na época, mostrou-se abertamente favorável a Dantas, que tinha um excelente relacionamento 
com vários expoentes da elite política do país.  
 
Nos dois anos seguintes, foram ajuizadas nada menos que 20 ações dentro e fora do Brasil. 
Tornou-se freqüente alguns membros abandonarem as reuniões do conselho da Telpart. A 
Opportunity repetidamente apresentava ofertas para a compra de participações que eram da TIW 
e dos fundos de pensão. Todas as ofertas foram rejeitadas como inadequadas.  
 
Graham Makohoniuk, diretor de pesquisa de participações da Gobalvest Management em St. 
Thomas, Ilhas Virgens, administra cerca de US$ 500 milhões em participações acionárias, 
inclusive ações da Telemig e da Tele Norte. Ele disse que as reuniões do conselho tinham de ser 
realizadas em grandes auditórios para acomodar todos os advogados e assessores especiais 
envolvidos na disputa.  
 



"As reuniões eram algo fenomenal, mas nada se conseguiu de fato. Era uma situação realmente 
difícil", comentou Makohoniuk.  
 
"Parecia uma novela", na opinião de Dvai Ghose, analista de telecomunicações do CIBC World 
Market que acompanha a TIW. "Com certeza, quando você tem duas pessoas na mesma sala que 
acham que são uma melhor que a outra, nenhuma irá ceder minimamente. As negociações eram 
duras. Ninguém quer parecer o mais fraco".  
 
Uma fonte que trabalha para um dos investidores da Opportunity disse que cada parte lançava 
mão de todas as armas em seu arsenal jurídico contra a outra. "Os advogados ganharam muito 
dinheiro, se quisermos ver a coisa deste lado", ele disse. "Basicamente, eles tinham os dez 
melhores profissionais do país trabalhando para uma parte ou para a outra".  
 
Dantas, ex-professor do Massachusetts Institute of Technology e reconhecida "estrela em 
ascensão" desde a época em que freqüentava a mais importante escola de administração de 
empresas do Brasil, conheceu a fundo os conflitos do mundo dos negócios. Enquanto esgrimia 
contra a TIW, também travava uma briga semelhante com a Telecom Italia SpA pelo controle da 
Brasil Telecom S.A., a terceira maior operadora de serviços de telefonia fixa e sem fio no Brasil.  
 
Outra disputa era com Luís Roberto Demarco Almeida, ex-sócio minoritário nos negócios, que 
depois de dez meses na Opportunity, foi demitido por Dantas. Em 1999, o jovem Demarco 
processou Dantas em um tribunal das Ilhas Cayman, acreditando ter direito a 3,5% do fundo 
Opportunity como parte de seu acordo empregatício.  
 
Seguiu-se uma acirrada batalha judicial, até que um juiz de Cayman acusou Dantas, em maio do 
ano passado de "grave abuso" do processo judicial. O juiz disse também que Dantas havia 
apresentado provas falsas no caso, que finalmente foi resolvido em setembro do ano passado 
mediante um acordo por uma quantia não revelada. No mesmo mês, The Wall Street Journal 
noticiou que autoridades brasileiras estavam investigando possíveis violações da lei sobre valores 
mobiliários em relação a fundos administrados por Dantas. Um ano antes, as acusações de 
sonegação fiscal pelo público ministério do Brasil levaram a Polícia Federal a investigar seu banco 
de investimentos, Banco Opportunity. Nenhuma das acusações foi provada em tribunal, e o 
Opportunity negou publicamente qualquer crime.  
 
Ducharme não pretendia deixar que seu inimigo ganhasse a batalha. O executivo da TIW tinha 
alguns truques na manga. Investigadores particulares que acompanharam a disputa entre a TIW e 
a Opportunity dizem que a companhia canadense entrou em contato com Demarco - o ex-parceiro 
minoritário de Dantas - e os dois negociaram um plano de ação para manter a pressão jurídica 
sobre Dantas, seu "inimigo comum".  
 
Em uma carta obtida pelo Star, datada de maio de 2001, que se referia a uma missiva anterior de 
26 de abril, a TIW concordava em fazer com que Demarco fosse "ressarcido e isento de 
responsabilidade" por até US$ 1,4 milhão em relação a suas batalhas legais com Dantas e o fundo 
Opportunity. "Se você me ajudar em minha ação, vou ajudá-lo na sua. Esta era a posição de 
Demarco", contou uma fonte.  
 
A carta foi enviada pela assessora jurídica da TIW, Margriet Zwarts. Ela apresentava um plano 
para amparar a ação de Demarco com a Opportunity, garantindo a ele uma quantia especificada 
por seus esforços. O relacionamento passado de Demarco com Dantas, e seu conhecimento do 
Banco Opportunity, seriam supostamente muito úteis para a TIW em sua disputa judicial.  
 
"A indenização estará sujeita ao compromisso de o senhor envidar todos os esforços razoáveis 
para receber mais de US$ 1,4 milhão na ação de Demarco e de manter a TIW inteiramente 
informada desta ação", diz a carta.  
 



Indagada sobre a autenticidade da carta, a TIW recusou-se a comentar. Um porta-voz da 
companhia disse que os executivos - entre eles Zwarts - estavam proibidos por uma ordem do 
tribunal das Ilhas Cayman de falar sobre o assunto.  
 
Três meses mais tarde, em fevereiro de 2001, a TIW preparava outro plano. Algumas fontes 
afirmam que Ducharme e Sirois se envolveram com o controvertido empresário brasileiro, Nelson 
Tanure, ex-magnata da construção naval, amigo de políticos brasileiros de alto escalão e 
proprietário majoritário do Jornal do Brasil, o segundo jornal mais importante do Rio.  
 
Tanure tinha influência no mundo da mídia, e detinha um conhecimento do ambiente de negócios 
local que a TIW não tinha em sua primeira briga com a Opportunity. A tarefa de Tanure foi tornar 
impossível a vida para Dantas. "Os canadenses, que nada conheciam a respeito do Brasil, 
acreditaram que Tanure estava suficientemente a par dos truques do seu adversário bem para 
facilitar o seu jogo", declarou um reportagem publicada pela revista Veja em junho de 2001, uma 
das mais populares do Brasil. O "Star" traduziu o artigo para o inglês. "Os dois sócios se armaram 
para tentar enfraquecer Daniel Dantas nas duas companhias telefônicas"  
 
Tanure tinha suas razões para apoiar a TIW. Algumas fontes dizem que o chefão do setor de 
comunicações do Brasil poderia abocanhar uma comissão substanciosa se conseguisse preparar o 
caminho para uma venda da participação da TIW na Telpart, mas somente se conseguisse um 
preço alto. Isto exigia que, em primeiro lugar, ele deslindasse a confusão criada por Dantas. 
Como estratégia, fazia sentido. Além disso, a TIW não tinha nada a perder.  
 
Mas o plano fracassou quando Tanure foi apanhado no fogo cruzado do que parecia ser uma 
investigação sigilosa. Em abril de 2001, foram divulgadas algumas gravações que revelaram uma 
série de conversações de telefones grampeados entre Ducharme, Tanure, um amigo íntimo de 
Tanure, o empresário Paulo Marinho e Ricardo Boechat, famoso jornalista brasileiro.  
 
Uma transcrição das fitas, cuja origem é desconhecida, apareceu em Veja. Há um diálogo entre 
Tanure e Ducharme em que eles definem "a execução de estratégias contra o banco Opportunity 
de Daniel Dantas", afirma a revista. Em outra conversação aparece Boechat, colunista famoso do 
jornal O Globo, concorrente direto do Jornal do Brasil de Tanure. Boechat era considerado um dos 
jornalistas mais respeitados do Brasil.  
 
Na transcrição, Boechat fala com Marinho, e lê para ele o artigo de sua autoria pronto para ser 
publicado em sua coluna, em que o jornalista apoia a TIW e os fundos de pensão na briga contra 
Dantas. "O artigo é muito bom", respondeu Marinho. "Diz tudo o que queríamos dizer".  
 
A publicação das transcrições criou enorme polêmica no Brasil. Boechat caiu em desgraça por seu 
envolvimento no plano, foi demitido por O Globo e acabou indo trabalhar para o jornal de Tanure. 
Na tentativa de evitar maior envolvimento, a TIW tratou de cortar seus vínculos com Tanure.  
 
Fontes de São Paulo contaram ao Star que a Polícia Federal está investigando questões 
relacionadas com as fitas.  
 
As tentativas de Ducharme e Sirois de nivelar a situação, talvez derrotando Dantas em seu 
próprio jogo, não saíram conforme o planejado, e a TIW começou a se cansar de fazer negócios 
no Brasil.  
 
"Eles tentaram de tudo", disse Makohoniuk da Globalvest. "Basicamente estavam à mercê do 
inimigo, e este não dava trégua".  
 
A tentativa de arrancar o controle da Telpart de Dantas tornara-se um exercício demasiado caro, e 
a incerteza que cercava a briga estava prejudicando a TIW.  
 



Além disso, a crise das telecomunicações globais complicava tudo, e, juntamente com a 
considerável desvalorização do real, o valor da Telemig e da Tele Norte caiu significativamente.  
 
No dia 5 de março de 2002, Ducharme anunciou que a TIW - cansada do mercado brasileiro e 
com dívidas acima de seus ativos - estava saindo da Telpart.  
 
A companhia estabeleceu um prazo de 12 meses para vender suas participações acionárias na 
holding, e evidentemente, foi anunciado um acordo no mês passado, exatamente dentro de seu 
prazo. A TIW, que entrara no Brasil com US$ 380 milhões e uma montanha de gastos de capital e 
custas judiciais, saía com US$ 70 milhões e consideráveis custos para sua desativação.  
 
Quem adquiriu a participação da companhia? Depois de dois anos de disputas, uma afiliada do 
fundo Opportunity fez a aquisição e os dois sócios encerraram com um acordo sua disputa na 
justiça. Finalmente Dantas havia ganho.  
 
Quando o Star tentou contactá-lo para este artigo, um funcionário do Banco Opportunity disse que 
a história confusa da companhia com a TIW eram águas passadas agora. "Uma das coisas com 
que eles concordaram (no acordo) é que não falarão sobre problemas passados", disse o porta-
voz Nemércio Nogueira, falando por telefone de São Paulo. Mark Boutet, porta-voz da TIW, 
confirmou que o pacto sobre sigilo, como parte da venda e do acordo impede que Sirois, 
Ducharme e outros executivos comentem as relações com Dantas e seu fundo Opportunity.  
 
Um gerente de ativos entrevistado acredita que, daqui a seis meses, Dantas venderá a 
participação que comprou da TIW pelo triplo do montante - em um último insulto aos dois 
executivos canadenses.O que está claro, hoje, é que a TIW pagou um preço elevado pelos anos 
de árduas batalhas no Brasil e em outros países, mesmo que Sirois tenha sido até certo ponto 
bem-sucedido no que se refere a proteger sua riqueza pessoal. Em março de 2000, a companhia 
tinha um valor de mercado de cerca de 5,5 bilhões dólares canadenses (US$ 3,8 bilhões). Hoje, 
tem cerca de C$ 163 milhões (US$ 111,9 milhões), e suas ações estão sendo negociadas a preços 
baixíssimos, desde maio do ano passado.  
 
Neste período, a TIW teve de fazer cortes drásticos. Além do Brasil, a companhia deixou os 
investimentos em telefonia sem fio na Europa Ocidental, México, China e Grã-Bretanha, onde 
Sirois pagou preços excessivos por licenças para bandas de operação.  
 
No ano passado, a TIW foi obrigada a empreender uma vasta reestruturação enquanto era 
concordatária. A companhia agora concentra suas operações quase exclusivamente na ClearWave 
NV, sediada em Praga, uma subsidiária que supervisiona as operações de telefonia celular na 
Romênia e na República Checa. "A magnitude e a extensão da crise no setor de telecomunicações 
em todo o globo fez com que Charles se tornasse incrivelmente vulnerável", disse Surtees da IDC. 
"Ele estava sempre alavancado de todas as formas possíveis".  
 
Apesar destes esforços e de uma tentativa em 2002, os acionistas da TIW poderão ter interesse 
em saber que Ducharme ganhou C$ 850 mil (US$ 583,7 mil) em salário e bônus no ano passado - 
quando a ação da companhia pela primeira vez caiu abaixo de 1 dólar canadense (equivalente a 
US$ 0,69) - em comparação com US$ 600 mil (US$ 412 mil) em 2001.  
 
Na América do Norte mesmo, os investimentos de Sirois também tiveram problemas. A Microcell 
Telecommunications, operadora do serviço de telefonia móvel Fido, sediado em Montreal, 
recentemente passou por uma reestruturação da dívida. A Look Communications, operadora de 
televisão sem fio e de serviços pela internet de Toronto, teve de se reestruturar ao pedir 
concordata.  
 
Os observadores do setor também culpam Sirois por vender a Jean Monty um belo abacaxi 
quando a BCE comprou os 77% que ainda não detinha da Teleglobe Inc., operadora de 



telecomunicações internacionais que dois anos antes, sob a supervisão de Sirois, havia adquirido 
a Excel Communications com sede em Dallas por US$ 4,6 bilhões.  
 
O acordo da BCE, concluído em outubro de 2000, foi avaliado em mais de US$ 7 bilhões em 
ações, e Sirois obteve cerca de US$ 550 milhões - que hoje valeriam cerca de US$ 380 milhões se 
ele ainda detivesse as ações da BCE.  
 
A BCE acabou vendendo a parte da Excel na Teleglobe por apenas US$ 400 milhões, e, depois 
disso, deu baixa em sua contabilidade da própria compra da Teleglobe por nada menos que US$ 
7,5 bilhões.  
 
Para alguns, a saída da TIW do Brasil encerra o capítulo da rápida expansão e da espetacular 
contração do império da telefonia sem fios de Sirois.  
 
É também um exemplo de como muitas vezes é difícil realizar negócios em outras partes do 
mundo. "O Brasil tem o mais alto grau de concentração da riqueza em todo o mundo, e é um país 
governado pelas elites", disse Makohoniuk. "Ali, em todo e qualquer negócio, é imprescindível a 
gente se perguntar ‘O que vou fazer para sair disso?’ "  
 
Surtees disse que o ambiente dos negócios provavelmente pegou a TIW desprevenida, e ao 
mesmo tempo, obrigou a companhia a descer para um nível diferente.  
 
"As táticas e as relações da TIW no Brasil revelam algo que não costumamos relacionar com o 
setor de telecomunicações: a sordidez das negociatas".  
 
kicker: Fontes dizem que a Anatel, na época, mostrou-se abertamente favorável a Daniel Dantas  
 
kicker2: Nelson Tanure, ex-magnata da construção naval, buscava tornar impossível a vida de 
Dantas  
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