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O aprendiz de açougueiro e ex-bancário que comandou a guerra contra o Opportunity de Daniel
Dantas

Faltava pouco para as nove horas da noite de uma chuvosa sexta-feira de junho quando Sérgio Rosa

entrou no salão de festas do clube dos funcionários do Banco do Brasil no Rio, que fica em frente à

Lagoa Rodrigo de Freitas. Carregava uma caixa de uísque Red Label, vestia camisa cor-de-rosa e calça

cáqui e tinha ao lado o filho Mateus, de 12 anos, que usava uma roupa exatamente igual.

Compenetrado, inspecionou as mesas cobertas com toalhas verde-claras, sobre as quais havia velas,

flores e guardanapos brancos. Perguntou ao dj se estava tudo certo com a aparelhagem de som e

cumprimentou os garçons.

Sérgio Rosa acompanhou passo a passo a organização da festa do seu aniversário de 50 anos. O convite

foi ele mesmo quem bolou: um jornalzinho intitulado Tribuna do Sérgio Rosa - fundado em 23 de

junho de 1959 (data do seu nascimento). Logo abaixo, uma foto dele menino e outra, atual, de óculos,

cabelos negros sem um fio branco, e um raro sorriso. Junto delas, a afirmação: "Pronto. Cheguei até

aqui. Meio século de vida. O que posso falar desse tempo e de mim?"

O garoto de calças curtas tornou-se presidente do maior fundo de pensão da América Latina, Previ, a

caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que tem um patrimônio de 121 bilhões de

reais. Comanda a entidade desde que o Partido dos Trabalhadores subiu ao poder. A Previ é sócia de

algumas das maiores empresas do Brasil, entre elas a Vale do Rio Doce, de mineração, a Oi/Telemar, de

telefonia, a Brasil Foods, de alimentos, e a Empresa Brasileira de Aeronáutica, fabricante de aviões. 
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No jornalzinho-convite, Sérgio Rosa aludiu a um verso de Fernando Pessoa para dizer que espera um

futuro "que valha a pena, e que a alma não seja pequena. Com minha mulher, meus filhos, amigos,

companheiros e parceiros". Nenhum dos grandes empresários que são parceiros da Previ foi à festa. Os

amigos e companheiros compareceram em peso.

Pouco antes das 10 horas, entrou no salão o presidente do pt, Ricardo Berzoini, acompanhando a

mulher de Sérgio Rosa, Gema, uma morena magra e sorridente, trajando um vestido preto com um

cinto prateado. Chegou em seguida Luiz Gushiken, o ex-ministro de Comunicação de Lula. O círculo

íntimo do aniversariante se fechou com a entrada de Wagner Pinheiro, o presidente da Petros - o fundo

de pensão da Petrobras -, de Guilherme Lacerda, dirigente da Funcef - o fundo da Caixa Econômica

Federal -, e do gerente executivo de Comunicação Institucional da Petrobras, Wilson Santarosa, que é

também presidente do Conselho Deliberativo da Petros.

Na última campanha de Ricardo Berzoini para deputado, Sérgio Rosa, Wagner Pinheiro e Guilherme

Lacerda doaram, cada um, 10 mil reais para o amigo. À exceção de Lacerda, o grupo é egresso do

sindicalismo bancário paulista, liderado nos anos 70 e 80 por Gushiken. Eles fizeram oposição aos

pelegos ligados à ditadura e ao Partido Comunista Brasileiro, foram eleitos para a diretoria do sindicato

e participaram da formação do pt e da Central Única dos Trabalhadores, a cut. Por fim, migraram para

os fundos de pensão de companhias estatais, nos quais combateram as privatizações promovidas pelos

tucanos durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Com Lula no poder, chegaram à

presidência dos fundos, passaram a defender as privatizações e a gerir centenas de bilhões de reais.

Sérgio Rosa nasceu em São Paulo, numa família de classe média no bairro da Penha. Seu pai veio de

Portugal com 17 anos para trabalhar com um dos catorze irmãos, dono de um açougue na cidade.

Continuou no ramo e montou seu próprio negócio, o Açougue Gouvêa. Aos 13 anos, Sérgio Rosa foi

convocado pelo pai para aprender o ofício. Todos os dias, depois das aulas na escola pública, o menino

rumava para o açougue. Sua função era desossar as carnes, coisa que odiava. A parte mais terrível era

limpar peças de contrafilé, cheias de ossinhos. "Eu não tinha a menor habilidade, ficava lá manobrando

a faquinha, mas era um desastre", contou Sérgio Rosa durante um almoço num restaurante carioca,

onde comeu peixe grelhado com espinafre. "O pior de tudo era ficar com a carne entranhada debaixo

das unhas."

Em meados dos anos 70, o açougue prosperou e o pai construiu uma casa para dar mais conforto à

mulher, uma brasileira filha de portugueses, e os três filhos - Sérgio Rosa e duas irmãs. Mudaram-se,

mas a alegria durou pouco. O pai tomou empréstimos para fazer a obra e, um ano e meio depois, teve

que vender a casa para pagar as dívidas. "Fomos morar de aluguel, mas não foi nada dramático",

contou o presidente da Previ. "Tínhamos uma vida boa, tranquila, sem necessidades."

Sérgio Rosa chegou ao fim da adolescência cheio de dúvidas quanto ao futuro. Pensava em cursar

direito, mas também em ser piloto de avião, que ele associava a desafios e aventuras. Acabou optando

pelo jornalismo. "Eu gostava de ler e, como no direito, o jornalismo está envolvido em grandes causas,

investigações e debates", ele explicou.

Passou no vestibular e, em 1977, começou a cursar a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de

São Paulo. Na eca, logo se envolveu no ativismo estudantil. "O movimento operário e o sindicalismo

começavam a crescer, mas o movimento estudantil ainda estava na dianteira das lutas sociais",

lembrou. Tornou-se militante da Organização Socialista Internacionalista, a osi, um grupo trotskista

clandestino com forte presença na escola.
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"Ele era muito sério, organizado e disciplinado", contou o jornalista Eugênio Bucci, que foi presidente

da Radiobrás no primeiro mandato de Lula, e militou na mesma célula de Sérgio Rosa. "Ele tinha uns

lábios de Mick Jagger, raramente sorria, e nunca o vi brincando ou conversando à toa. Dava a

impressão de ter vindo ao mundo para fazer a revolução. Era um bolchevique de cabo a rabo."

Como secretário de uma célula da osi, cabia a ele fixar metas e fiscalizar o cumprimento de tarefas dos

camaradas, que iam da venda de exemplares do jornal O Trabalho até o número de pessoas que cada

um tinha que atrair para o grupo, passando pelo arrecadação de fundos para a organização. "Ele fazia

isso com enorme facilidade", contou outro jornalista, d'O Globo, que conheceu o presidente da Previ

naquela época. "Nenhum de nós sabia e nem tinha paciência para ficar fazendo organograma e

controlando desempenho."

Sérgio Rosa se divertiu ao saber dos comentários dos ex-companheiros. "Eu era o chato do grupo,

aquele que cobrava resultados e enviava relatórios para o comando", reconheceu. "Era o responsável

pelas broncas e punições. As drogas eram proibidas, mas imagina controlar isso na eca?"

Antes de se formar, Sérgio Rosa tentou se empregar como jornalista e não conseguiu porque, em função

da fracassada greve da categoria em 1979, os jornais e revistas de São Paulo haviam cortado dezenas de

vagas. Como precisava trabalhar, aceitou a primeira oferta que apareceu e foi vender enciclopédias de

porta em porta. A orientação da empresa era que os vendedores fingissem fazer uma pesquisa. Em

seguida, deveriam elogiar as respostas dos entrevistados e lhes dizer que haviam sido premiados por

isso. Junto com o recibo do prêmio, o cliente acabava assinando, sem saber, a compra de uma

enciclopédia. "Fui desmascarado logo na minha primeira venda", contou. "Levei uma bronca do cliente,

lhe dei razão e nunca mais voltei à empresa."

A saída foi fazer concurso para o Banco do Brasil. Aprovado em 1980, começou a dar expediente no

Departamento de Digitação do banco, no bairro de Santo Amaro. "Eu era o mais reles dos escriturários,

tinha que digitar documentos a 3 mil toques por hora", disse, soltando em seguida uma risada. "Acho

que pensavam que, assim, eu poderia empregar meu vasto conhecimento de jornalista."

Ali ele conheceu outro jovem bancário, Ricardo Berzoini, e logo se tornaram amigos. "A comida era um

horror e nós elegemos o Berzoini como fiscal do restaurante", contou. "Acho que foi a primeira atuação

política dele."

No começo de julho, encontrei Ricardo Berzoini na sede do pt, num prédio escondido no Setor

Comercial Sul, em Brasília. Seu gabinete fica numa sala mal-ajambrada, cujas paredes estão cobertas

por bandeiras do partido. O presidente do pt fez um esforço para lembrar-se do Departamento de

Digitação e disse: "Uma característica marcante do Sérgio desde sempre é a frieza. É bom estar do

mesmo lado que ele numa negociação porque ele nunca se descontrola. Ele é calculista e perspicaz",

avaliou.

O Sindicato dos Bancários elegera, em 1979, uma chapa de oposição bastante atuante. Berzoini e Rosa

participaram de várias greves juntos. O presidente do pt falou de uma que o marcou: "Os bancários

estavam em greve havia várias semanas e o movimento começava a enfraquecer. Sérgio Rosa estava em

Brasília, negociando com a direção do banco, quando recebeu a notícia do esvaziamento do movimento.

Ele então ligou para São Paulo, onde estava sendo realizada uma assembléia, e pediu que o telefone

fosse acoplado a um alto-falante. Falou por mais de vinte minutos, sem alterar o tom de voz. Ao final, a

assembléia votou pela continuidade da greve."
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 Militando então numa das células de bancários, Sérgio Rosa ficou amigo de Luiz Gushiken, um

funcionário do Banespa que fora eleito vice-presidente do sindicato e integrava o comitê central da

Organização Socialista Internacionalista. E se aproximou de outros dirigentes da organização, como o

médico Antonio Palocci, a arquiteta Clara Ant, o sociólogo Glauco Arbix e Luiz Favre, que fazia a

ligação do grupo com os trotskistas franceses.

"O Sérgio é desses amigos para a vida inteira", disse-me Clara Ant, assessora especial do presidente

Lula. "Temos muitos anos de afeto. Foi engraçado ele ter se casado com a Gema. Todo mundo brincava

com eu ser a Clara e ela a Gema." Os dois militaram juntos no setor sindical da osi numa época de crise.

"Nos reuníamos uma vez por semana e ele sempre trazia idéias novas", disse. "Ele era muito dedicado.

É uma alegria quando consigo arrancar uma gargalhada dele."

A crise da organização dizia respeito ao Partido dos Trabalhadores. Uma parte dos militantes defendia

a integração total ao pt, e a outra a independência dos trotskistas como corrente do partido. O grupo

explodiu e a maioria aderiu à ala do pt liderada por Lula e José Dirceu. Entre os que abandonaram o

trotskismo, Clara, Gushiken e Palocci foram eleitos deputados. Arbix veio a presidir o Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada, o ipea. Favre trabalhou em campanhas eleitorais de Lula. Sérgio Rosa

chegou à presidência da Confederação Nacional dos Bancários.

Ele teve poucos contatos com Lula antes de se tornar presidente da Previ. Mas classificou como um dos

momentos mais fortes da sua vida ter visto Lula em ação, no início dos anos 80, durante uma greve em

São Bernardo: "Ali compreendi a diferença entre os estudantes e os operários. Quando a tropa de

choque chegou e bloqueou a passeata, os estudantes correram. Os metalúrgicos ficaram. Foi uma

pancadaria. Com a explosão de bombas de gás lacrimogêneo, a cidade virou um inferno. Não tinha

carro de som, não tinha mais nada. Quando Lula chegou, ouviu-se aquele coro uníssono:

Luuuuuuuula!" Ao relembrar o episódio, Rosa embargou a voz. Foi a única vez, em várias entrevistas,

em que demonstrou emoção.

Numa das reuniões de bancários, em Brasília, Sérgio Rosa conheceu Gema, uma advogada trabalhista.

Quem os apresentou foi o ministro do Planejamento Paulo Bernardo, então diretor do Sindicato dos

Bancários do Paraná. "O Paulo Bernardo vinha para nossas reuniões numa Caravan caindo aos

pedaços", disse. "Ele fazia a viagem até Brasília em tempo recorde." (Recentemente, o ministro teve a

carteira apreendida por excesso de multas, algumas delas por dirigir acima da velocidade permitida.)

Gema e Sérgio Rosa namoraram durante um ano, casaram e têm dois filhos, Leonardo, de 17 anos, e

Mateus. Ela é a principal assessora do presidente da Petros, Wagner Pinheiro.

Foi Luiz Gushiken, ainda no início dos anos 90, o primeiro sindicalista a atentar para a importância dos

fundos de pensão. Na Previ, o Banco do Brasil indicava três diretores, e os funcionários elegiam outros

três. Durante anos, os diretores eleitos eram ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores nas

Empresas de Crédito, que os petistas chamavam de pelegos. Na prática, os cargos nos fundos

funcionavam como cabides de emprego para sindicalistas aposentados.

Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia no início do governo Collor, colocou os fundos das

estatais em evidência em 1991. Ela pressionou a Previ, a Petros e a Funcef, os três maiores fundos, a

investir 12 milhões de dólares na compra de ações da Sade, uma empresa praticamente falida, cujo

dono era o empresário Nelson Tanure, amigo da ministra. "Aí nós começamos a ver que precisávamos

tomar conta do nosso patrimônio", disse Rosa.

Não só no Brasil, os fundos de pensão tornaram-se uma força recente e poderosa na economia. No livro
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Os Novos Capitalistas, Stephen Davis, Jon Lukonmnik e David Pitt-Watson sustentam que o grosso da

riqueza financeira mundial não está mais nas mãos de investidores individuais, e sim na de

trabalhadores com recursos aplicados em fundos de pensão. Nos Estados Unidos, segundo os três

autores americanos, os mil maiores fundos de aposentadoria gerenciam mais de 5 trilhões de dólares

em recursos de terceiros. Os cinco maiores representam os funcionários públicos da Califórnia, Nova

York e da Flórida. "Em conjunto", diz o livro, "os trabalhadores, por meio de suas poupanças, são

acionistas majoritários das empresas mais poderosas do mundo." Em 1970, os fundos de trabalhadores

tinham participação de apenas 19% nas ações das empresas. Hoje, a fatia chega a 52%.

Um ex-dirigente do pt me contou que Gushiken levou a questão dos fundos das estatais à direção do

partido. "Lula e José Dirceu foram alertados de que os fundos de pensão eram o business", disse esse

militante. "Os fundos entraram no projeto de poder que a Articulação desenhou em 1992, quando o

grupo percebeu que a batalha pelo poder, dentro e fora do partido, não poderia ser ganha apenas

ideologicamente. Que partido não gostaria de ter acesso a esse caixa milionário?" Os sindicatos de

bancários passaram a se empenhar na eleição de seus quadros para cargos de diretoria da Previ e da

Funcef. Tiveram êxito. Hoje, quase todos os representantes dos funcionários são sindicalistas ligados ao

pt.

 O geógrafo Demétrio Magnoli, outro ex-militante da osi, mas que hoje tem posições próximas às dos

tucanos, prepara um estudo sobre os fundos de pensão. "Antes havia um antagonismo entre os

diretores indicados pelas estatais, subordinados ao Executivo, e os diretores eleitos pelos sindicatos,

ligados ao pt", disse ele. "Dessa forma, criava-se um equilíbrio de forças, já que os representantes

sindicais cumpriam o papel de fiscalizar o uso político dos fundos. Mas agora, como os sindicatos são

ligados ao pt e à cut, o controle desapareceu."

Para Magnoli, "o Estado, através dos fundos de pensão das estatais, controla setores inteiros da

economia, como petroquímica, mineração, telefonia, distribuição de energia, alimentação". O recente

caso da Sadia serviria de exemplo. Como a empresa foi comprada pela Perdigão, que já era controlada

pelos fundos, o Estado tornou-se um dos donos da maior empresa de alimentação do país, a Brasil

Foods, surgida da fusão dos dois grupos. O mesmo ocorreu com a petroquímica, que vem sendo, de

certa forma, reestatizada, através da compra do controle das empresas pelos fundos. "Isso se chama

capitalismo de Estado", concluiu Magnoli.

Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e não no do pt, que os fundos assumiram o papel de

grandes protagonistas na economia nacional. Na privatização da Vale do Rio Doce, em 1997, a Previ foi

convocada a entrar com boa parte dos recursos necessários ao negócio, já que os consórcios

interessados não tinham caixa para bancar a compra da companhia, leiloada por 3,3 bilhões de reais. A

atuação maior dos fundos se deu no ano seguinte, quando da privatização do setor de

telecomunicações. Foram eles que garantiram o grosso do capital, enquanto o Estado atuava também

na outra ponta, financiando os investidores privados através do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social, o bndes.

Valmir Camilo, um homem de olhos claros, cabelo e barba totalmente grisalhos, é presidente da

Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Na época da privatização das empresas de

telecomunicação, ele era um dos diretores eleitos da Previ. Camilo lembrou a compra de uma das

companhias, a Telemar, por um consórcio integrado pelo grupo La Fonte, de Carlos Jereissati (irmão

de Tasso, o senador tucano), e pela empreiteira Andrade Gutierrez: "Tanto a Andrade quanto a La

Fonte tinham apenas 150 milhões de reais cada para comprar a empresa. O negócio só se viabilizou

porque o bndes foi obrigado a emprestar o dinheiro que faltava." A Telemar foi arrematada por 1 bilhão
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de reais. Na época da privatização das teles, a Previ tinha um patrimônio de 20 bilhões de reais. Hoje a

cifra é seis vezes maior. O fundo tem participação em setenta empresas e direito a indicar 285

conselheiros.

Logo no início do governo Lula, um intelectual de primeira hora do pt, o sociólogo Francisco de

Oliveira, rompeu com o partido em função da política adotada pelo presidente. No ensaio O

Ornitorrinco, de 2003, ele aprofundou as razões da sua discordância e defendeu uma tese ousada, a da

"nova classe":

O aparente paradoxo de que o governo Lula realiza o programa de fhc, radicalizando-o, não se trata

de equívoco, nem de tomada de empréstimo de programa, mas [do surgimento] de uma nova classe

social, que se estrutura sobre técnicos e economistas doublés de banqueiros, núcleo duro do psdb, e

trabalhadores transformados em operadores de fundos de pensão, núcleo duro do pt. A identidade

dos dois casos reside no controle do acesso aos fundos públicos, no conhecimento do "mapa da mina".

Há uma rigorosa simetria entre os núcleos dirigentes do pt e do psdb no arco político, e o conjunto

dos dois lados simétricos é a nova classe.

Segundo Oliveira, os formuladores da política econômica de Fernando Henrique Cardoso vieram da

Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde lecionaram e estudaram Pedro Malan, Armínio Fraga,

Gustavo Franco, Pérsio Arida e André Lara Resende.

Já o núcleo duro do pt teve origem na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio

Vargas, em São Paulo, onde Luiz Gushiken e Ricardo Berzoini se formaram, o ministro Guido Mantega

foi professor e Celso Daniel (destinado a ser ministro da Economia, mas assassinado em 2002) fez o

seu mestrado.

Numa tarde ensolarada, Sérgio Rosa me recebeu em uma das salas de reunião da Previ, num prédio

espelhado da praia de Botafogo. Vestindo calça esporte e camisa social com as mangas arregaçadas, não

parecia um alto executivo e, muito menos, um bolchevique. Assemelhava-se a um gerente de banco, de

semblante inescrutável ao ouvir um pedido de empréstimo. Ele disse ter uma relação respeitosa com os

sócios da Previ, mas sem maiores intimidades: "Não gosto de muita aproximação. Detesto essa coisa de

tapinha nas costas, de sair para beber ou jantar fora. Isso eu reservo para meus amigos íntimos." Tem

tido pouco tempo para esses prazeres. Seus finais de semana se restringem a compras no

supermercado, um ou outro conserto no apartamento onde mora, no Leblon, e a levar o caçula a festas

de aniversário.

Rosa listou de cabeça os principais investimentos do seu fundo. Na Brasil Foods, a Previ tem 15%, e é o

maior investidor individual. Na cpfl, a distribuidora de energia de São Paulo, tem 31%. Na Embraer,

detém 14% das ações. O seu maior investimento é na Vale do Rio Doce, na qual o fundo tem aplicados

30 bilhões de reais, além de deter 50% da Valepar, que controla a mineradora. Isto faz de Sérgio Rosa o

presidente do Conselho da companhia, com poder de veto nas decisões.

Sessenta por cento dos investimentos da Previ são no mercado acionário. Em 2007, sua carteira de

ações valia 90 bilhões de reais. Com a crise no sistema financeiro, encolheu para 66 bilhões, no final do

ano passado. "A Bovespa caiu 43%, enquanto nós, apenas 24%", ressaltou. Parte da perda já foi

recuperada com a alta da Bolsa este ano. A Previ tem 166 mil participantes, entre aposentados,

pensionistas e funcionários da ativa do Banco do Brasil. Até 2002, o patrimônio do fundo era de 43

bilhões de reais, mas havia um déficit acumulado de 2 bilhões, o que significava que faltariam recursos

para honrar os benefícios futuros.
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A partir de 2003, sobretudo em função do boom da Bolsa, a Previ passou a registrar superávit, que

chegou a 52 bilhões de reais em 2007. "Temos reservas para pagar os benefícios até o último

funcionário se aposentar", disse Sérgio Rosa.

Em 1999, Sérgio Rosa se tornou diretor de Participações da Previ e decidiu fazer uma auditoria nos

contratos do fundo com o Opportunity. A Previ era sócia do banco na Brasil Telecom e em outras

empresas, como a Telemig, a Amazônia Celular e o Metrô do Rio, num fundo chamado cvc Opportunity

- um negócio de mais de 20 bilhões de reais que também tinha a participação do Citibank. Mesmo

tendo investido 2 bilhões de reais na sociedade, a Previ não tinha direito ao prêmio de controle, caso as

empresas fossem vendidas. Também não tinha preferência de compra se um dos sócios saísse do

negócio. Além disso, o Citibank e o Opportunity haviam firmado um acordo paralelo garantindo

vantagens que não se estendiam aos outros sócios.

"Era um acordo extremamente prejudicial aos fundos", justificou Sérgio Rosa. "Os nossos

representantes que aceitaram esse acordo com o Opportunity agiram, no mínimo, de forma

descuidada." Ele disse que foram feitas várias tentativas de negociar com o dono do Opportunity,

Daniel Dantas, para que os fundos não ficassem em desvantagem. "Como o Opportunity recusou todas

as nossas propostas, acendeu-se a luz amarela de que o que o banco queria era nos tomar o negócio."

A Previ contratou advogados para provar que os contratos assinados com o Opportunity não eram

apenas desvantajosos, mas também continham irregularidades. Uma delas referia-se à prestação de

contas do fundo cvc. Segundo Sérgio Rosa, o Opportunity supervalorizava o patrimônio para cobrar

uma taxa maior de administração. A cobrança acabou sendo revertida pela Comissão de Valores

Mobiliários.

Quando Lula venceu as eleições, Rosa foi chamado a Brasília para participar do governo de transição.

Ficou responsável pelo comando do grupo que discutia as estatais. Tinha três padrinhos poderosos no

ministério em gestação: Luiz Gushiken, que foi para a Comunicação, Antonio Palocci, nomeado

ministro da Fazenda, e Ricardo Berzoini, o titular da Previdência. Saiu de Brasília com a indicação para

ser o presidente da Previ. "O nome do Sérgio Rosa foi nossa sugestão", disse-me Berzoini. Em 2005,

num depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Mensalão, Rosa garantiu aos senadores

que sua nomeação partira da direção do Banco do Brasil.

Unido aos diretores da Petros e da Funcef, também recém-empossados com o aval de Gushiken, ele

aprofundou a ofensiva contra Daniel Dantas. Sérgio Rosa se ajeitou na cadeira e disse: "Passávamos

horas discutindo com os representantes do Opportunity mudanças nas cláusulas que nos eram

prejudiciais. Quando íamos ler o novo contrato, descobríamos que eles tinham alterado tudo o que

havia sido combinado. Percebemos que não havia possibilidade de acordo. Nossa única saída seria

destituí-lo da gestão do fundo." Começou aquilo que Gushiken chamou de a maior disputa societária do

capitalismo brasileiro.

Como o Opportunity só poderia ser destituído da gestão do cvc com a aprovação de mais de 90% dos

cotistas, Sérgio Rosa procurou a Telecom Itália, que também se ressentia de estar alijada da gestão da

Brasil Telecom. O passo seguinte foi atrair outro sócio estratégico: o Citibank, que era aliado de Daniel

Dantas.

Sentindo o cerco se fechar, Dantas procurou José Dirceu, o chefe da Casa Civil. Em meados de 2003,

reuniu-se com o ministro em seu gabinete no Palácio do Planalto. No bate-papo inicial, Dirceu disse
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que, por ser de origem modesta, custou a valorizar o prazer de tomar um bom vinho e saborear uma

boa refeição. E se impressionou quando o banqueiro respondeu que, por vir de uma família rica, havia

saboreado todo tipo de iguaria na juventude e não se encantava mais com essas coisas. Dirceu ficou

ainda mais surpreso ao saber que Dantas acabara de chegar de uma reunião de trabalho em Paris, onde

passara 24 horas, desperdiçando a chance de flanar por uns dias.

Na parte substantiva da conversa, José Dirceu criticou o Opportunity por impedir que os fundos

participassem da administração das empresas. Daniel Dantas retrucou que era exatamente por isso que

elas iam bem. O ministro desafiou-o a provar o seu ponto. O banqueiro puxou uma folha com números

e mostrou que a tarifa dos telefones da Brasil Telecom era mais barata que a dos concorrentes. E disse

que os acionistas da empresa, igualmente, recebiam dividendos maiores que os dos competidores.

José Dirceu quis saber como ele conseguia o milagre de oferecer um produto mais barato que, no

entanto, dava um lucro maior. "É simples", respondeu Dantas, sorrindo. "Eu não bebo vinho, não perco

horas almoçando e jantando, e vou a Paris num dia e volto no outro." Ao final da reunião, o ministro

disse que o governo não iria se envolver na disputa do Opportunity com os fundos.

 Pelo seu lado, os fundos procuraram o Citibank. "Nosso advogado foi a Nova York a fim de tentar uma

conversa com a direção do banco", contou o presidente da Previ. "Depois de horas mofando na

recepção, ele foi finalmente recebido por um advogado de quinto escalão, que não deu abertura para

qualquer negociação." O advogado americano sugeriu que, se os fundos tivessem alguma reclamação, a

enviassem por escrito. "Em nenhum momento o Citi se dispôs a negociar conosco, tamanha a confiança

que tinham em Daniel Dantas", disse Sérgio Rosa.

O Citibank, no entanto, reviu a sua posição. E aceitou rediscutir com os fundos a estrutura societária da

administração dos negócios que tinham em comum, geridos pelo cvc Opportunity. Sérgio Rosa negou

que o governo brasileiro tenha pressionado o banco americano, creditando aos advogados e

administradores dos fundos de pensão a responsabilidade pela mudança. "Teria sido muito fácil se o

governo tivesse participado da briga", disse-me ele. "Isso teria nos poupado um trabalhão."

Uma correspondência entre executivos do Citibank, logo depois de uma visita do uruguaio Gustavo

Marin, presidente do Citi no Brasil, ao ministro Antonio Palocci, conta uma história diferente. Num

e-mail endereçado ao vice-presidente mundial do Citibank, Michael Carpenter, e a Jorge Bermudez,

alto executivo do banco, com data de 28 de agosto de 2003, Marin relatou a reunião:

Em menos de 24 horas tive dois encontros sobre esse assunto ontem. O ministro Palocci me chamou a

Brasília para uma conversa privada. Dois tópicos foram discutidos, um deles, o cvc Opportunity. O

ministro abriu a conversa dizendo que o governo do Brasil - ele mencionou que tinha discutido o

assunto com o presidente Lula - não quer nenhum antagonismo com o Citi. Eles valorizam demais a

nossa presença no país. Ele nos encorajou a aumentar a presença no Brasil. Contou que tem

proximidade com os fundos. E que os fundos foram preparados para agir agressivamente contra

Daniel Dantas. Ele pareceu não saber de detalhes, e confessou que não entendia por que os fundos de

pensão estavam fazendo isso, e que falaria com o ministro Dirceu, que tinha dedicado mais tempo ao

assunto.

Pouco depois, Gustavo Marin teve uma reunião com Cássio Casseb, o presidente do Banco do Brasil,

que tinha sido consultor da Telecom Itália, também em litígio com Dantas. O e-mail prossegue:

Tive um café com Casseb. Ele passou as mensagens do governo do Brasil: Lula, Palocci e Dirceu -
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odeiam Daniel Dantas e vão tirá-lo do seu papel de gerente. Que a briga não é contra o Citi, ele

repetiu duas ou três vezes. Mas a imagem da nossa franquia ficaria inevitavelmente impactada pela

futura batalha. Que os fundos queriam ter controle direto dos investimentos, e não através de Daniel.

Eles escolheram o Pactual, que não concordou. Que uma mudança na gerência não provocaria

impacto no valor do nosso investimento porque contrataríamos um gestor competente. Fiquei em

silêncio. Histórias de corrupção. O monólogo foi interrompido apenas por uma chamada de Carmelo

Furci, da Telecom Itália, para marcar um encontro com Tronchetti Provera (presidente da empresa).

Gustavo Marin encerrou a mensagem com um alerta à direção do banco: "Nossa melhor opção é

preservar nossos investimentos. Temos que evitar qualquer confronto depois da oferta do ministro

Palocci."

Ou seja: José Dirceu dizia a Daniel Dantas que o governo não se envolveria na disputa; Palocci dizia ao

presidente do Citi que o governo não tinha nada contra o banco, mas que os fundos agiriam

agressivamente contra o Opportunity; e Cássio Casseb avisava que Lula, Palocci e Dirceu odiavam

Dantas, que a imagem do Citi ficaria prejudicada e o banco não perderia se trocasse o Opportunity por

outro gestor.

Um mês depois, o próprio Michael Carpenter foi convidado para uma reunião com o ministro José

Dirceu no Palácio do Planalto. A essa altura, Daniel Dantas havia contratado Roberto Amaral para ser

seu consultor. Figura mítica nas relações do empresariado com o poder político, Roberto Amaral fora

executivo da Andrade Gutierrez durante três décadas. Graças a ele, a construtora conseguira contratos

fabulosos em São Paulo durante as prefeituras e governos estaduais de Jânio Quadros, Paulo Maluf,

Orestes Quércia e Luiz Antonio Fleury. Amaral privara com políticos de todos os quadrantes, dera

presentes a eles, emprestara jatinhos da companhia e ajudara suas campanhas eleitorais. "Contratei o

Roberto para ele me explicar como funciona o Brasil", me disse Daniel Dantas em 2007.

Foi Roberto Amaral quem concebeu a coreografia da visita de Michael Carpenter a José Dirceu. Ele

disse a Daniel Dantas que convencesse o vice-presidente do Citibank a viajar ao Brasil no maior jatinho

que pudesse arrumar. Que fosse à reunião e retornasse imediatamente aos Estados Unidos - sem se

reunir com a diretoria do banco no Brasil, sem visitar agências e sem falar à imprensa. A idéia de

Amaral era demonstrar ao governo brasileiro o quão importante era o assunto para o Citibank.

No dia 17 de setembro, Carpenter aterrissou em Brasília num jato Gulfstream acompanhado de Paulo

Caldeira, diretor do cvc Opportunity na América Latina. Às duas e meia da tarde, eles se reuniram com

Dirceu e retornaram em seguida para Nova York. O ministro lhes repetiu que o governo brasileiro não

se envolveria na briga. (José Dirceu não quis ser entrevistado para esta reportagem.)

O efeito da visita foi curto. Semanas depois, o Citibank foi impedido de operar com papéis de qualquer

companhia na qual a Previ tivesse participação. E, em outubro de 2003, os fundos finalmente

destituíram o Opportunity do posto de gestor de seus investimentos, depois de conseguir cassar na

Justiça o direito de voto do fundo de pensão controlado pelo banco.

A gestão do cvc passou primeiro para a distribuidora de títulos do Banco do Brasil, a bb dtvm e, em

abril de 2004, para uma empresa novíssima no mercado, a Angra Partners. Foi uma escolha estranha,

já que a empresa havia sido fundada apenas em fevereiro daquele ano, e vencera uma concorrência

contra o experiente Banco Pactual. No e-mail de Gustavo Marin, ele diz, no entanto, que o Pactual "não

aceitou".
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O principal executivo da Angra Partners é Ricardo Knopfelmacher, conhecido como Ricardo K,

ex-presidente da Pegasus Telecom, uma empresa de transmissão de dados da Andrade Gutierrez que

teve vida curta. Outros dois sócios são o executivo carioca Alberto Guth e Pedro Paulo Campos,

ex-executivo do Citigroup. "O Pedro Paulo foi muito importante para nos aproximar do Citi", disse

Sérgio Rosa.

A vitória dos fundos não era definitiva. Mesmo após a destituição do Opportunity, Daniel Dantas

continuava mandando nas empresas do cvc, ainda com o apoio do Citibank, que, com os seus 45% de

participação, somados aos 10% do banqueiro, lhe garantia o controle. A disputa se acirrou. Em 2004, a

Brasil Telecom contratou o advogado Antonio Carlos de Almeida Prado, apelidado de Kakay, para

representá-la num caso específico. Depois, o próprio Daniel Dantas negociou diretamente com o

advogado e o contratou no dia em que sofreu uma operação de busca e apreensão no seu apartamento,

em Ipanema. Kakay, que era amigo de muitos anos de José Dirceu, recebeu uma remuneração de 8

milhões de reais da Brasil Telecom.

A Brasil Telecom também contratou o advogado Roberto Teixeira, compadre do presidente Lula, e lhe

pagou 1 milhão de reais. A empresa investiu, ainda, 100 mil reais por mês, durante um curto período,

na Gamecorp, uma empresa de jogos de vídeo de propriedade de Fábio Luiz da Silva, filho do

presidente. "Alguns executivos da Brasil Telecom achavam que, se contratassem pessoas ou empresas

próximas ao governo, mostrariam que a companhia não tinha nada contra o pt ou o presidente", me

disse Daniel Dantas certa vez. A Telemar de Carlos Jereissati e Sérgio Andrade, adversários do

Opportunity, também se movimentou e investiu 5 milhões de reais na Gamecorp.

Em dezembro de 2004, o ministro Palocci teve uma nova reunião com quatro dos principais executivos

do Citibank. Três meses depois, em março de 2005, o Citi comunicou ao mercado seu rompimento

definitivo com o Opportunity, sem tê-lo avisado previamente. Daniel Dantas tentou uma última

cartada. "Quando nós pensávamos que tínhamos finalmente conseguido destituí-lo, ele sacou da cartola

um tal de acordo Umbrella", contou Rosa. O acordo, assinado por Dantas em nome de todos os sócios,

dava ao Opportunity o direito de decidir sobre os investimentos dos fundos e do Citibank. A pendência

foi novamente parar na Justiça.

Os fundos conseguiram uma liminar garantindo o controle das empresas. Pouco depois, uma outra

liminar de uma juíza no Rio voltou a dar o comando para Daniel Dantas. "Foi um momento muito

tenso, porque nós temíamos que a justiça brasileira desse ganho de causa a Dantas", contou um dos

advogados da Previ. Os sócios reuniram-se na sede da entidade em Botafogo para buscar uma solução.

Havia gritaria na sala e os advogados não se entendiam. Segundo um dos participantes, foi então que

Sérgio Rosa, com calma monástica, disse que, apesar de a decisão da juíza ser um escândalo, a solução

era simples. "Ele falou que o Daniel Dantas não ia querer ser impedido de entrar nos Estados Unidos

por ir contra uma decisão judicial americana", contou o participante. "Então, a saída seria pedir ao Citi

que movesse um processo nos Estados Unidos contra o Umbrella."

Rosa telefonou para o Citibank, que entrou com um pedido de liminar contra o Opportunity no

Tribunal Distrital Federal de Nova York. A decisão do juiz Lewis Kaplan foi forte: "Não tenho

ingerência sobre a justiça soberana de outro país, porém, na ação que me compete, se o Opportunity

fizer qualquer coisa para mudar o status quo das empresas, vou considerar seus dirigentes in contempt

of court." Ou seja, Dantas estaria desrespeitando a Corte americana, e seria proibido de entrar nos

Estados Unidos. O banqueiro recuou, liberando o Citi do Umbrella.

No Brasil, porém, por decisão do Judiciário, o Umbrella continuava valendo. Em maio de 2005, uma
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ordem judicial do ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça, determinou que as

empresas passassem definitivamente para o controle dos fundos. Em junho, foi marcada uma

assembléia na sede da Brasil Telecom, em Brasília, para que os fundos assumissem formalmente o

controle da empresa. Mas, novamente, o Opportunity conseguiu uma liminar garantindo a manutenção

dos seus administradores.

Às dez horas da manhã, Maria Amália Coutrim, diretora do Opportunity e representante do conselho

da Brasil Telecom, abriu a assembléia que avalizou a permanência dos administradores do banco de

Daniel Dantas. Às 10h30, ela encerrou a reunião. Quinze minutos depois, quando os advogados dos

fundos chegaram com uma ordem do ministro Vidigal determinando a transferência do controle, as

portas já estavam fechadas e não havia mais ninguém para recebê-los.

Os fundos conseguiram marcar uma nova assembléia para destituir o Opportunity somente para 9 de

setembro. Quando seus representantes chegaram à sede da Brasil Telecom, acompanhados de um

oficial de justiça com a ordem para que lhes fossem entregues os livros da companhia, a energia do

prédio havia sido cortada. "Fizemos a reunião no escuro, no saguão da empresa", contou um

representante dos fundos. "Tivemos que comprar uma impressora a pilha para imprimirmos a ata da

assembléia. Foi assim, no escuro, que conseguimos recuperar a companhia", contou.

Embora fora do controle, Daniel Dantas continuou sócio da Brasil Telecom. Durante um jantar em um

restaurante em Ipanema, em junho de 2007, ele fez uma análise dos movimentos que o governo

poderia fazer dali para frente. Sua avaliação era de que seria feita a fusão da Telemar com a Brasil

Telecom. Como a legislação não permitia a fusão, perguntei como ela poderia ser feita. "O governo está

com um discurso nacionalista, dizendo que é preferível fundir as duas empresas a deixar que uma delas

seja comprada por algum grupo estrangeiro", respondeu ele. Dantas sugeriu que a intenção dos petistas

era fazer uma reestatização do setor, ou uma "previtização", trocadilho que criou para se referir ao

espaço que a Previ ocuparia.

Daniel Dantas acertou no atacado e errou no varejo na sua previsão. Seis meses depois, Arthur

Carvalho, sócio do Opportunity e ex-cunhado do banqueiro, foi procurado por Alberto Guth, da Angra

Partners. O executivo trazia uma mensagem clara do governo: todos os sócios da Brasil Telecom teriam

que vender sua participação para a Telemar. Teriam também que vender, diretamente para Sérgio

Andrade e Carlos Jereissati, as ações que possuíam na Telemar. A idéia do governo era mesmo fazer a

fusão das duas companhias, como Dantas imaginara.

Só que, ao contrário do que previra, o controle passaria para Sérgio Andrade e Carlos Jereissati, e não

para os fundos de pensão. A decisão do governo pegou os fundos de surpresa. Eles esperavam que, por

terem uma participação maior no negócio, seriam os compradores, e não os vendedores. "Os fundos

resistiram o quanto puderam, mas a ordem veio de cima", contou um representante das entidades.

Sérgio Rosa me disse que isso é um delírio: "O que houve é que não tínhamos dinheiro para comprar a

participação do Sérgio Andrade e do Carlos Jereissati." Quem financiou os empresários foi o bndes e o

Banco do Brasil, dois bancos estatais. Perguntei por que, então, não financiaram os fundos. "Não

importa", disse o presidente da Previ. "Nós estamos satisfeitos com a nossa participação." Juntos, os

fundos terão 25% da nova empresa.

Às seis da manhã do dia 4 de junho de 2007 - o mesmo mês em que Daniel Dantas fez as suas previsões

-, uma equipe da Polícia Federal tocou a campainha de uma casa modesta em São Bernardo do Campo.

O dono levantou da cama, desceu a escada, abriu a porta e os policiais lhe mostraram um mandado de

busca e apreensão. Ordenaram-lhe que ficasse sentado na cozinha. Com o vozerio, sua mulher saiu da
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cama de camisola e, ao descer as escadas, tropeçou e caiu. Levantou-se e recebeu a ordem de, sem falar

com o marido, sentar-se num sofá da sala.

Os policiais começaram pelo térreo uma revista minuciosa. Fuçaram armários, olharam atrás do

tanque, embaixo dos sofás e até na caixa d'água. No andar superior, entraram no quarto da filha do

casal, que ainda dormia. Disseram-lhe que ficasse de pé, de camisola. Reviraram tudo. Ao chegar à

gaveta das calcinhas, um policial pinçou uma delas, levantou-a, balançou-a e perguntou à moça: "Essa

aqui é para ocasiões especiais, não?"

Sem encontrar nada de comprometedor, a equipe da pf foi embora com uns papéis inofensivos.

Assustado, o dono da casa, Genival Inácio da Silva, irmão do presidente Lula, procurou o telefone de

um amigo advogado. Encontrou um cartão de visita com o nome de Luiz Eduardo Greenhalgh e,

chorando, ligou-lhe e contou o que acontecera.

Veterano defensor de presos políticos na ditadura, fundador do pt e eleito quatro vezes deputado pelo

partido, o advogado foi direto para a sede da Polícia Federal. Soube que Genival, cujo apelido é Vavá,

havia sido indiciado por tráfico de influência no Executivo e exploração de prestígio no Judiciário. A

operação da pf, batizada com o nome de Xeque-Mate, visava incriminar uma máfia de máquinas

caça-níqueis que subornava policiais. Greenhalgh fez um escarcéu na Polícia Federal, acusando

delegados e policiais de, ilegalmente, constrangerem Vavá e sua família sem qualquer prova

consistente. (Vavá, no final do inquérito, não foi denunciado.)

Passaram algumas semanas e Green-halgh recebeu um telefonema de Gilberto Carvalho, o secretário

do presidente. Ele lhe disse que Lula passaria por São Paulo e queria vê-lo. O encontro foi marcado na

área de autoridades da Base Aérea. Entre cigarrilhas e cafés, o presidente perguntou ao advogado se era

verdade tudo aquilo que Vavá lhe contara. Greenhalgh disse que sim, até porque o tom de voz de

Genival, quando lhe telefonou, era de emoção exaltada.

Lula reclamou que o ministro Tarso Genro, da Justiça, não tinha controle da pf. (Tarso havia sido

informado da busca na casa de Vavá pouco antes de ela acontecer. Não a impediu porque julgou que

não cabia ao ministro da Justiça fazer isso. Tarso Genro disse a Lula que só poderia determinar

medidas contra os policiais que entraram na casa do seu irmão se Vavá desse entrada com uma queixa

formal, o que não foi feito.)

O presidente agradeceu a ajuda que Greenhalgh dera a Vavá, perguntou o que ele andava fazendo e

como iam sua mulher e os filhos. O advogado contou que mudara de vida. Havia se separado, casado de

novo e, quase aos 60 anos, tinha uma nova filha, ainda bebê. Perdera a eleição para a presidência da

Câmara para Severino Cavalcanti, se desiludira e se afastara da política. Voltara a advogar em tempo

integral. Disse a Lula que não defendia só causas políticas. Como precisava ganhar a vida e criar uma

filha pequena, ampliara o leque de clientes e advogava para empresários. Contou ao presidente que era

advogado de Daniel Dantas.

O dono do Opportunity contratara Greenhalgh para dar uma vista geral nas suas querelas judiciárias. O

advogado passou semanas numa sala no 28º andar do banco, de frente para a baía de Guanabara.

Reviu os processos, entrevistou outros advogados do banqueiro e levou sua conclusão a Daniel Dantas:

o melhor era fazer um acordo com os fundos e sair da Brasil Telecom com o que tinha direito. Depois

de relutar, o cliente concordou.

Lula perguntou a Greenhalgh o que o banqueiro queria e ouviu: um acordo. O presidente objetou que
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Daniel Dantas não era confiável, que sempre rompia a corda. O advogado lhe garantiu que dessa vez o

acordo seria para valer. O presidente o incentivou a ir adiante.

Luiz Eduardo Greenhalgh procurou Sérgio Rosa para tentar distender as relações entre a Previ e o

Opportunity. A conversa se transformou numa altercação. "Você não pode confiar mais em Dantas do

que em nós", disse a ele o presidente do fundo. "Esse cara não vale nada." O advogado defendeu o

cliente e o acordo, e o presidente da Previ reagiu: "Greenhalgh, entenda uma coisa: há um rio entre nós.

Agora estamos em lados opostos." Ofendido e irado, Greenhalgh exigiu que Sérgio Rosa o respeitasse e

disse que ele não tinha moral para lhe dar lição de ética. O advogado saiu de lá certo que os fundos

resistiriam ao acordo.

Em fevereiro de 2008, houve uma reunião decisiva, em Nova York, para sacramentar a conciliação

entre os fundos e o Opportunity. Os representantes dos fundos voltaram ao Brasil e disseram a

Greenhalgh que, mais uma vez, os advogados de Dantas haviam mudado de posição na última hora,

colocando exigências descabidas. Greenhalgh entrou furioso na sala de Dantas e o acusou de estar

dificultando o acordo. O banqueiro garantiu que não estava criando nenhum empecilho. Pediram aos

advogados uma ata da reunião em Nova York e concluíram que os fundos haviam sido os responsáveis

pelo impasse. Mas como uma cláusula das negociações determinava que todas as propostas deveriam

ser secretas, para evitar especulações, o Opportunity não podia provar ao governo que eram os fundos

que remanchavam as negociações.

Greenhalgh redigiu então um documento pelo qual o seu cliente abria mão do sigilo. Na prática, isso

significava que autoridades da República, se estivessem interessadas, poderiam pedir para ver qual era,

afinal, a proposta de Daniel Dantas para sair do negócio. O documento foi encaminhado à Previ e as

negociações finalmente deslancharam.

As conversas finais foram feitas no escritório de advocacia Leoni Siqueira, um prédio de vidro marrom

no centro do Rio. As reuniões entre as dezenas de advogados e representantes dos sócios eram

realizadas no último andar do prédio, numa sala grande, com piso de mármore bege e paredes com

detalhes em madeira escura. Uma suntuosa escadaria leva à cobertura, onde há um pequeno

restaurante. Ali, por volta das dez horas da noite, o grupo se reunia para comer pizzas com refrigerantes

trazidas por um entregador.

Durante mais de um mês, inclusive nos finais de semana, os negociadores deixavam o escritório de

madrugada para voltar pela manhã. Todo final de tarde, eram visitados por Otávio Azevedo, principal

executivo da Andrade Gutierrez. Sempre de terno, ele cobrava que os participantes acelerassem o

fechamento do acordo. "Ele assumiu o comando", me disse um dos advogados. "Dava bronca em todo

mundo. Queria saber, de um por um, por que o acordo não andava."

Na reta final, a tensão aumentou. "Tinha muita gritaria e bateção de boca, principalmente entre o

pessoal do Opportunity e do Citibank", disse um participante. Na madrugada do dia 25 de abril de

2008, o acordo foi fechado. Às dez da manhã, o grupo seguiu para a sede da Telemar, na praia de

Botafogo. Lá, um mapa indicava a ordem das salas onde cada um dos sócios teria que passar para

assinar os vários documentos. Às oito horas da noite a sessão foi concluída. Só o pessoal da Telemar

comemorou.

O governo mudou a lei das teles permitindo a fusão da Brasil Telecom com a Telemar. O negócio foi

sacramentado e a nova empresa passou a se chamar Oi. Sérgio Andrade e Carlos Jereissati ficaram com

o controle da maior companhia de telefonia do Brasil. Daniel Dantas recebeu cerca de 1 bilhão de reais
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pela sua parte na sociedade.

Luiz Eduardo Greenhalgh ficou satisfeito com o acordo. Achava que o seu cliente fora remunerado

justamente, apesar de Dantas considerar que suas ações valiam mais. Fazendo blague com um amigo,

ele disse que mandaria fazer um cartão de visitas no qual, embaixo do seu nome, botaria uma frase com

algo como "solucionador de divergências insolúveis".

Num domingo, no início de julho de 2008, o advogado foi convidado a almoçar no apartamento de

Verônica Dantas, irmã de Daniel e diretora do Opportunity, de frente para a praia de Ipanema. Ao

chegar na entrada do prédio, notou que havia seguranças armados. Durante o almoço, no qual se falou

sobretudo do futuro, Greenhalgh comentou a presença dos seguranças. Verônica disse que não eram

seguranças dela. O advogado imaginou que fossem de outro morador. Saiu de lá e foi se encontrar com

a mulher e a filhinha na Livraria da Travessa, nas imediações, onde compra livros há anos.

Dias depois, em 8 de julho, uma caravana da Polícia Federal entrou na sede do Opportunity e nas casas

dos seus principais executivos no Rio. Mais de dez pessoas foram presas, inclusive Daniel Dantas. Na

mesma hora, em São Paulo, também eram detidos o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo,

Celso Pitta. Foram todos acusados de corrupção e lavagem de dinheiro.

Começava a Operação Satiagraha, comandada pelo delegado Protógenes Queiroz, da Polícia Federal,

que envolveu dezenas de policiais da pf, mais de oitenta homens da Agência Brasileira de Inteligência, a

abin, e detetives particulares. Um deles fotografou Luiz Eduardo Greenhalgh na porta do prédio de

Verônica Dantas e na Livraria da Travessa com a filha e a mulher.

Os policiais invadiram também, por engano, a sede da Angra Partners, que pensaram pertencer a

Daniel Dantas. Dali, levaram não só os computadores, mas também os cadernos em que Alberto Guth

anotava à mão, diariamente, desde 2005, as ações da empresa para recuperar as companhias nas mãos

do Opportunity para os fundos. São anotações frequentemente sumárias e, às vezes, cifradas.

Num dos cadernos, está reproduzida uma carta do advogado Roberto Rosas, contratado pela Angra,

relatando como conseguiu obter do ministro Edson Vidigal a decisão de mandar o Opportunity realizar

a assembléia na qual os fundos tomariam o controle das empresas. Na carta, endereçada a Alberto

Guth, Rosas explica que, um dia depois de o juiz Itagiba Catta Preta haver impedido a realização da

assembléia, ele procurou o ministro Edson Vidigal, às oito e meia da manhã. Às 10h45, o advogado já

estava de posse da liminar do ministro, ordenando a realização da assembléia.

O Opportunity ingressou no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão dessa liminar. Rosas

procurou então o presidente do stf, Nelson Jobim, que se disse impedido e sugeriu que ele procurasse a

ministra Ellen Gracie. A ministra cassou o pedido do Opportunity. Rosas encerrou a carta com o

seguinte pedido: "Diante dessa exposição, solicito a compreensão para nova cobrança de honorários

apenas com referência à decisão da ministra Ellen Gracie e do ministro Edson Vidigal, no valor de 250

mil cada atuação, no total de 1 milhão." Uma contabilidade no caderno da Angra Partners revela que a

empresa pagou mais de 50 milhões a advogados.

Uma outra anotação de Guth, num canto superior de página, dá a entender que o governo brasileiro já

discutia em 2005, num contexto internacional, o futuro da Brasil Telecom. A anotação faz referência ao

encontro do presidente Lula com Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália, e com Tronchetti

Provera, presidente da Telecom Itália, na Sardenha, em outubro de 2005. Guth escreveu:
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Lula na Sardenha com Silvio Berlusconi e Provera

Pontos SR - antecipar

1 - Houve negociação

2 - ? = 10%

3 - Fizemos última proposta

4 - Vendedores

Um mês antes do encontro na Sardenha, o investidor Naji Nahas, que representava os interesses da

Telecom Itália no Brasil, deu uma entrevista à Folha de S.Paulo que se revelou profética. Era tido como

certo no mercado que a Telecom Itália, sócia dos fundos e do Citibank na Brasil Telecom, queria

comprar a companhia. Tanto os fundos como o Citi se diziam interessados no negócio. Nahas não

pensava assim. "Não tenho certeza se os fundos querem vender para a Telecom Itália. A Telemar não

desistiu de comprar a Brasil Telecom", disse ele à repórter Janaína Leite. Ou seja, desde 2005 o

governo brasileiro planejaria a venda da Brasil Telecom para a Telemar.

Em 7 de maio de 2007, as negociações para a compra da Telecom Itália parecem finalmente estar

prestes a se concretizar. Guth escreveu num caderno:

1 - Contrato com Telecom Itália

A)Aprovação prévia spc [Secretaria de Previdência Complementar] não é problema.

B)Fechar logo

C)Flexibilidade 25 US$ não oficial

No dia 18 de julho, dois meses depois, a Telecom Itália vendeu sua participação de 19% na Brasil

Telecom para os fundos de pensão.

O Congresso instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Operação Satiagraha

que, entre outros, gravou telefonemas da ministra Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho. Encontrei-me

com o relator da cpi, o deputado Marcelo Itagiba, do pmdb, em seu gabinete, na avenida Beira-Mar, no

Rio. Delegado licenciado, Itagiba disse que, quando o superintendente da Polícia Federal, Paulo

Lacerda, foi transferido para a Agência Brasileira de Inteligência, fez um único pedido ao presidente

Lula: que pudesse dar sequência ao inquérito para apurar de onde tinha partido o dossiê, publicado

pela revista Veja e jamais comprovado, insinuando que integrantes do governo, inclusive o próprio

Lacerda, além de Lula, Gushiken, José Dirceu e outros, tinham contas secretas em bancos no exterior,

um dos quais seria o Delta Bank. As suspeitas de Lacerda recaíam sobre Daniel Dantas.

Segundo testemunhas ouvidas pela cpi, Paulo Lacerda pediu ao novo superintendente da Polícia

Federal, Luiz Fernando Corrêa, que desse suporte a Protógenes Queiroz. Como a investigação se

estendesse interminavelmente, Corrêa começou a retirar os recursos materiais que sustentavam o

operação. Protógenes foi buscar na Abin, junto a seu ex-superior na Polícia Federal, Paulo Lacerda, o

apoio necessário.
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Itagiba disse que a Operação Satiagraha foi resultado de uma disputa de grupos dentro do governo em

torno da fusão da Brasil Telecom com a Telemar. "De um lado estavam o presidente e a ministra Dilma

defendendo a fusão para a criação de uma grande empresa nacional de telefonia", afirmou. "Do outro, o

grupo de Gushiken, que queria que o controle ficasse com os fundos. Por isso tanta gente envolvida no

negócio foi grampeada."

O deputado acredita que o pano de fundo da disputa são as próximas eleições presidenciais. "Os grupos

no pt estão se digladiando de olho nas eleições de 2010. O caixa milionário da nova empresa de

telefonia é um trunfo para quem o controlar", disse. E fez uma especulação: "Talvez para o presidente

seja mais seguro ter no comando da companhia um empresário amigo do que um companheiro com

quem disputa o poder."

O empresário amigo seria Sérgio Andrade, que conhece Lula há mais de duas décadas e transformou a

empreiteira Andrade Gutierrez numa potência das telecomunicações e num dos maiores grupos

privados da América Latina. O companheiro com quem disputa o poder estaria no "núcleo duro"

identificado por Francisco de Oliveira em O Ornitorrinco, capitaneado por Luiz Gushiken e operado

por Sérgio Rosa.

Sérgio Andrade, um mineiro de voz e gestos suaves, pediu tempo para dizer o que pensava de Sérgio

Rosa. Estivera com o presidente da Previ apenas uma meia dúzia de vezes, achara-o silencioso e não

tinha uma opinião formada sobre ele. Depois de falar com executivos da Oi, ele fez uma descrição

parecida com a que ouvi dos ex-companheiros trotskistas de Sérgio Rosa: "Ele é um homem sereno,

que nunca se altera", disse Sérgio Andrade. "Mas é um cobrador infatigável de resultados. Não quer

saber de nomear gente ou se meter na administração, o que é certo para um gestor. O que ele quer são

resultados."

Procurei Francisco de Oliveira para perguntar se aprofundara a sua tese da "nova classe" - aninhada

nos fundos de pensão das estatais e com trânsito junto ao grande empresariado - à luz da guerra feroz

pela telefonia. O sociólogo, que está com 75 anos, me falou:

Lamento dizer, minha filha, mas a questão é muito mais prosaica, banal e triste. Não tem nada a ver

com programa de governo, nem com ideologia. Eles estão brigando por uma empresa que é um filão.

O grupo liderado por Gushiken tem o controle da Previ, que está em todos os negócios. Os

administradores desses fundos estão mais preocupados com a sua rentabilidade, que está associada

ao bom desempenho das empresas onde têm participação, do que com o bem estar dos trabalhadores

dessas companhias - para não falar dos trabalhadores em geral. O pt, que controla os fundos através

dos sindicatos, virou uma casamata onde uns atiram nos outros - é um conjunto de gangues que

desfruta dos bens públicos. José Dirceu se transformou em um homem de negócios que tem aliados

em várias empresas importantes. Na outra ponta há um empresário sem escrúpulos, o Daniel

Dantas.

E quanto ao presidente?, perguntei. O sociólogo respondeu que "Lula é mais próximo de Gushiken, tem

com ele uma camaradagem de boteco. Já o José Dirceu ele teme, por ser muito inteligente e metido a

refinado. Está claro que o Gushiken queria um candidato que não fosse a Dilma. O Lula é forte para

ganhar a eleição, mas não para manipular o partido. Isso quem faz é José Dirceu. Toda essa briga está

acontecendo porque há muito dinheiro e muito poder em jogo".

Passava da meia-noite quando os mais de 150 convidados da festa de Sérgio Rosa reuniram-se em volta
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do bolo, enfeitado com um boneco que amparava uma bola com o distintivo do Corinthians, para os

parabéns ao aniversariante. No telão, eram projetadas imagens de sua vida, sua família, seus amigos.

Lá, de novo, estavam Gushiken e Berzoini, que haviam passado a noite no terraço do clube conversando

e bebericando. Ao final da cantoria, Rosa fez um rápido discurso de agradecimento. Depois, olhou para

a mulher e perguntou: "E aí Geminha? Como continua essa festa?"
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