
TIM entra na disputa da convergência tecnológica 
 
Até agora à margem da convergência de tecnologias que abarcou suas 
concorrentes, a TIM prepara-se para mudar esta realidade. A partir do próximo dia 
8, a empresa colocará no mercado o TIM Casa Flex, serviço que une, no mesmo 
aparelho, telefonia fixa e móvel. O produto será lançado de uma só vez em 101 
municípios de 10 Estados diferentes, informou hoje o presidente da operadora 
móvel, Mario César Pereira de Araujo. Mas a expectativa é estender o serviço a 240 
localidades até o fim do ano. "Criamos uma alternativa para um setor onde não 
havia competição", destacou o executivo, durante entrevista coletiva à imprensa no 
evento Futurecom, em Florianópolis. 
 
A TIM obteve em maio deste ano a licença para operar com o Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC), mas somente agora anunciou sua estratégia. O aparelho 
será o mesmo para os serviços fixos ou móveis, que precisarão de um chip especial 
para operar com números diferentes. Se quiser somente telefonia fixa, o cliente 
tem a opção de contratar um plano de R$ 29,90 por 200 minutos de chamadas 
para números fixos. 
 
As concessionárias fixas cobram dos clientes em torno de R$ 40,00, apenas com 
assinatura mensal. "Se a concorrência ficasse contente, eu iria achar que o meu 
plano estava errado", observou Araujo, ao ser indagado sobre a reação que espera 
da concorrência. "Analisamos todas as regras da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) e tenho certeza de que este plano veio para ficar", destacou. 
 
 
O executivo preferiu não discorrer sobre o público de seu interesse. "Quero os 95% 
de participação de mercado das concessionárias", brincou. Além de afirmar que a 
mobilidade vai ser a grande vantagem competitiva do serviço, Araujo enfatizou que 
a empresa tende a conquistar mais clientes a partir do momento em que a 
portabilidade numérica entrar em vigor. 
 
 
O presidente da TIM descarta que o produto pode, de alguma forma, afetar o 
tráfego de voz na modalidade móvel. "Não vai canibalizar o nosso serviço. O cliente 
satisfeito é aquele que fica na nossa base e o que estamos fazendo é criar 
mecanismos de retê-lo", disse. 
 
 
O TIM Casa Flex funcionará com qualquer modelo de aparelho GSM. Quando o 
cliente estiver dentro da área definida como sua casa, seu telefone passa a 
funcionar simultaneamente como fixo e móvel. Fora deste perímetro, as ligações 
direcionadas ao fixo cairão na caixa postal, que é a mesma para os dois números. O 
minuto que exceder a franquia de R$ 29,90 custa R$ 0,15. 
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