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O presidente mundial do grupo Telecom Italia (TI), Marco Tronchetti Provera, considera 
"esquizofrênico" o comportamento do banco Opportunity em relação aos outros sócios da 
operadora de telefonia fixa Brasil Telecom (BrT).  
 
Em entrevista ao Valor, disse que as duas companhias vinham negociando uma solução que 
viabilizasse a atuação conjunta da BrT com a TIM para integração dos serviços de telefonia fixa e 
móvel, o que para ele, agregaria valor à operação fixa. Provera afirmou que a operadora italiana 
quer voltar à BrT, pois a operação brasileira é o maior investimento do grupo fora da Itália. Foram 
investidos aqui US$ 6 bilhões e os planos são de manter o foco na América do Sul.  
 
O chairman se mostrou surpreso com os últimos acontecimentos, afetando a relação entre os 
sócios. Esta semana, o conselho da BrT decidiu afastar das decisões da operadora representantes 
das empresas com atividades concorrentes, numa referência direta à TIM, já que a BrT está se 
preparando para entrar na telefonia móvel.  
 
Ontem, o "imbroglio" foi mais longe. Advogados da TI tomaram conhecimento de que a BrT 
encaminhou à Anatel um documento que questiona a legalidade do acordo de acionistas firmado 
em agosto do ano passado entre os sócios. Na época, a TI precisou se afastar da BrT para iniciar 
a operação de telefonia celular da TIM. No início da noite, a informação foi desmentida. Teria 
havido um "erro técnico" e que o documento encaminhado pela BrT ao órgão regulador não tinha 
esse objetivo.  
 
Após reunir-se ontem com o Ministro das Comunicações, Miro Teixeira, Provera foi definitivo. 
Afirmou que a BrT terá de abrir mão da licença para operar telefonia móvel e que a TI vai exercer 
o direito de voltar ao bloco de controle da operadora brasileira. Disse que não entende o 
comportamento do Opportunity e que espera "acordar de um pesadelo", se referindo a relação do 
conflituosa que voltou a fazer parte do negócio. A seguir os principais trechos da entrevista ao 
Valor:  
 
Continuaremos a investir porque esse país vai continuar crescendo, enfrentou uma crise mas está 
se recuperando"  
 
Valor: Como o sr está avaliando a economia brasileira?  
 
Marco Tronchetti Provera : Estamos confiantes com atuação do governo brasileiro. Continuaremos 
a investir porque acreditamos que esse país vai continuar crescendo, enfrentou momentos de 
crise mas está recuperando.  
 
Valor: Quanto o grupo está investindo aqui?  
 
Provera: A Telecom Itália já investiu US$ 6 bilhões. A Pirelli está no Brasil há muito tempo.  
 
Valor: Qual foi o assunto da conversa com o Ministro Palocci?  
 
Provera: Reforçamos nosso comprometimento com o país, falamos dos investimentos que 
estamos fazendo, da tecnologia que estamos introduzindo e de negócios em geral.  
 
Valor: Qual o objetivo da Telecom Itália? Ela continuará no país?  
 
Provera: Vamos aumentar a presença no serviço móvel e na área fixa para oferecer serviços 
integrados e agregar valor de um negócio com o outro. Queremos oferecer ao Brasil as mesmas 
tecnologias fixa e móvel integradas que oferecemos na Itália  



 
Valor: A Telecom Italia tem planos de aquisições na telefonia fixa?  
 
Provera: Estamos na Brasil Telecom, queremos ficar na empresa. Queremos é agregar valor à 
Brasil Telecom com novos serviços integrados ao móvel.  
 
Agora está mais evidente que o Opportunity quer ficar sozinho e comandar a BrT do jeito que ele 
quiser" 
 
Valor: Temos informações de que o acordo que foi acertado com o Opportunity no ano passado 
estabelecia que assim que a Brasil Telecom obtivesse certificação de antecipação das metas de 
universalização a Telecom Italia poderia voltar ao controle. Vão voltar?  
 
Provera: O acordo estabelece que assim que a empresa obtenha a antecipação de metas pela 
Anatel é restaurado o acordo de acionistas.  
 
Valor: Como o sr. avalia a decisão do conselho da Brasil Telecom de barrar a presença da Telecom 
Italia no conselho?  
 
Provera: Como vocês avaliam um desrespeito a um contrato?  
 
Valor: Acreditamos que os contratos devem ser respeitados. Mas o sr?  
 
Provera: Penso como vocês.  
 
Valor: O sr conversou com o governo brasileiro sobre a decisão da assembléia da Brasil Telecom?  
 
Provera: Eu não conversei com ninguém. Acredito que as autoridades vão restabelecer nossos 
direitos.  
 
Valor: A Telecom Italia pretende ir à Justiça para recuperar o direito?  
 
Provera: Estamos confiantes nas autoridades, na Anatel. Eles têm o contrato em mãos.  
 
Valor: Depois deste fato, o sr. conversou com o sr. Daniel Dantas ou alguém do Opportunity?  
 
Provera: Não falei com ninguém pois acredito que as autoridades irão restaurar nossos direitos. 
Essa é a nossa posição.  
 
Valor: O sr. acha que o Opportunity quer excluir a Telecom Italia da Brasil Telecom?  
 
Provera: Soa estranho, mas o Opportunity está brigando com os fundos, com a gente. Logo, eles 
querem ficar sozinhos. Este não é o interesse da companhia. Nos queremos oferecer tecnologia, 
valor para a companhia. Mas essa é uma pergunta que deve ser feita ao Opportunity.  
 
Valor: Não parece conflitante a Telecom Italia, dona da TIM, participar de uma empresa que vai 
também oferecer telefonia móvel, disputando o mesmo mercado?  
 
Provera: Nos estamos explorando com sucesso a licença que disputamos dois anos atrás. Estamos 
oferecendo aos consumidores novas tecnologias. Iniciamos em outubro e temos 1,5 milhão de 
clientes. Queremos criar sinergias com a Brasil Telecom. Estamos no serviço móvel e estivemos 
discutindo como operar juntos o serviço fixo e o móvel. Este era o nosso plano desde o começo. 
Estamos abertos para atuar juntos e sermos beneficiados com as sinergias entre fixo e móvel. 
Temos que competir com companhias como Telefônica, Telemar e temos muitos meios de 
cooperar.  



 
Valor: O sr. acha que a Brasil Telecom não deveria atuar em telefonia móvel apenas em parceira 
com a TIM?  
 
Provera: Brasil Telecom até hoje não pode operar telefonia móvel porque não atingiu as metas. 
Nós temos a licença e participamos do controle da Brasil Telecom. Logo, a regras da Anatel 
permitem que criemos sinergias entre fixa e móvel. Tentamos discutir isso nos últimos meses, nos 
preparando para começar a atuar juntos, Brasil Telecom e TIM, quando as metas fossem 
antecipadas. Mas acho que perdemos esses oito meses. A direção da Brasil Telecom nunca foi 
pró-ativa na criação de valor juntos  
 
Valor: As relações pareciam boas no ano passado (em agosto) quando foi assinado acordo com o 
afastamento da Telecom Italia das decisões da empresa. O que mudou?  
 
Provera: Havia esforços para alcançar acordos no lado operacional, mas agora está mais evidente 
que o Opportunity quer ficar sozinho e comandar a companhia do jeito que ele quiser. Mas nós 
investimentos US$ 6 bilhões no Brasil. Não acredito que o Opportunity tenha investido um 
centavo e os fundos também não têm tido condições de intervir na administração da empresa. 
Eles não querem os fundos, não nos querem, eles não querem parceiro nenhum. Não temos 
problemas com eles. Desde que assumimos, há dois anos, a Telecom Italia, acertamos um 
acordo, desempenhamos bem nossa parte. Nós somos investidores, podemos agregar valor 
porque não somos da área financeira, somos industriais. Queremos apenas fazer negócio e 
podemos fazer juntos. Estou surpreso e espero um dia descobrir que acordei de um pesadelo.  
 
Valor: Qual foi a última vez que o sr esteve com o Sr. Daniel Dantas?  
 
Provera: Nove meses atrás.  
 
Valor: Para conversar sobre o quê?  
 
Provera: Juntar as pessoas para conversar sobre a cooperação entre serviço fixo e móvel.  
 
Valor: Tudo começou em paz?  
 
Provera: Em paz.  
 
Valor: A Telecom Itália vende a participação na Brasil Telecom?  
 
Provera: Não, não, não.  
 
Valor: Em fevereiro de 2003, o sr. disse, em entrevista em Milão, na Itália, que a relação 
conflituosa estaria superada com uma nova administração, a do sr. Mas a sensação hoje é que 
ainda há dificuldades...  
 
Provera: Vejo alguma coisa que poderia ser chamado de esquizofrênica. Eu via um movimento de 
cooperação, mas, na noite passada (quarta-feira), soube do pedido da Brasil Telecom à Anatel 
para não considerar válido o acordo assinado em agosto.  
 
Valor: O sr. disse esquizofrênico?  
 
Provera: Estou surpreso. Há alguma coisa que não posso entender. Há falsas informações, 
inclusive enviadas à Itália. Estão sendo enviadas falsas informações para os jornais italianos sobre 
a Telecom Itália, tudo se referindo ao passado.  
 
Valor: Que tipo de informações falsas estão chegando lá?  



 
Provera: Sobre o passado, apenas para criar atrito. Parece que alguém está tentando achar uma 
desculpa para criar atrito entre Brasil Telecom e Telecom Itália. Isto parece espantoso. Não está 
afetando a nós, porque todo mundo nos conhece, afeta o Brasil. Temos também histórias 
positivas. Mais 6,6 milhões de clientes no Brasil, sendo 1,6 milhões usando GSM, estamos 
introduzindo novas tecnologias no Brasil. Estamos investindo muito no Brasil e estamos em outros 
países da América do Sul. Temos presença no, Peru, Bolívia, Argentina...  
 
Valor: ...onde perderam dinheiro...  
 
Provera: Perdemos no passado. Vamos continuar no país. Vejo o negócio de telecomunicações 
com um negócio continental, em toda a América do Sul.  
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