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Com investimentos previstos para totalizar R$ 6 bilhões desde o ano passado até 2009, a TIM 
volta suas atenções, além do desenvolvimento e implantação de sua rede terceira geração 
(3G), para o mercado de telefonia fixa, principalmente com a portabilidade numérica, batendo 
de frente com as grandes do setor como Telefônica, Brasil Telecom e Telemar. 
 
Por este motivo, grande parcela dos R$ 800 milhões de investimentos disponíveis para 
Tecnologia da Informação (TI) da empresa terão como destino a portabilidade — possibilidade 
de um cliente migrar de operadora mantendo o mesmo número do seu celular. O início da 
atuação da TIM no mercado de telefonia fixa foi em outubro do ano passado, com o produto 
TIM Casa Flex, que agrega números de telefones fixo e móvel em um mesmo aparelho de 
celular. O serviço está disponível tanto para os pré-pagos quanto pós-pagos e em 
aproximadamente 270 municípios. 
 
Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a portabilidade começará a ser 
ativada em agosto, para algumas localidades, mas só deverá atingir alcance em todo território 
nacional em março de 2009, de acordo com o cronograma do órgão regulador, para que as 
operadoras se adaptem às novas exigências. 
 
O benefício serve tanto para telefones móveis quanto fixos. E é aí que está a porta de entrada 
para a TIM aparecer com força no mercado de telefonia fixa. Por isso a empresa aposta tanto 
nessa mudança como alavanca para sua estratégia de crescimento. 
 
Em entrevista exclusiva para o DCI, Carlos Cupo, diretor territorial da TIM em São Paulo, 
aponta a que a portabilidade numérica facilitará a decisão dos clientes de migrar suas linhas 
fixas para a TIM, pois eles não perderão mais o número que já têm. 
 
"Atualmente, esse é um dos grandes empecilhos para os clientes trocarem de operadora. Nós 
estamos de olho nesse filão de telefonia fixa, que tem muito a ser explorado. As vendas do 
produto TIM Casa Flex estão superando as nossas expectativas. Sem dúvida, com a introdução 
da portabilidade numérica a TIM terá um diferencial ainda maior em relação aos seus 
concorrentes e deveremos ter um elevado número de adições", aponta Cupo. 
 
Outro ponto que pode facilitar o sucesso da TIM nesse novo segmento de atuação são as 
condições agressivas de preço: o valor inicial para o TIM Casa Flex é de R$ 29,90 com 200 
minutos de chamadas a números fixos para clientes de pós-pago, enquanto para clientes pré a 
tarifa é de $ 9,90 por um pacote de 50 minutos de ligações a telefones fixos.  
 
Além disso, o serviço não contempla a necessidade da taxa de assinatura da linha, comumente 
encontrada nas teles fixas. "Os preços estão extremamente acessíveis a toda a população. 
Seremos uma alternativa para os clientes que não quiserem ter um comprometimento elevado 
com telefonia fixa", resume Cupo. 
 
 
Chips alone 
 
Enquanto uma de suas rivais parte com força para o mercado de telefonia fixa, a Oi aposta em 
ampliar a sua parte de telefonia móvel, enfocando sua chegada em São Paulo, prevista para o 
segundo semestre deste ano.  
 
O objetivo é atrair os clientes de suas concorrentes com a venda de chips desvinculados de 
aparelhos, mantendo a mesma estratégia que aplica na região onde já atua. Além disso, a 
empresa aposta também nos celulares desbloqueados. "Em São Pauo existe um mercado 
muito forte de telefones desbloqueados que, por tabela, pode muito bem receber os nossos 
chips. Nós vamos manter a estratégia do chip alone (apenas os chips) e iremos disputar os 
clientes já existentes", afirmou o diretor de Finanças e Relações com Investidores, José Luis 
Salazar. 
 



A operadora planeja investir R$ 4 bilhões neste ano, dos quais R$ 1,3 bilhão será direcionado 
ao lançamento de 3G na sua área de atuação (do Rio de Janeiro ao Amazonas), e para 
viabilizar o início de suas operações (2G e 3G) em São Paulo. Salazar revelou que além de 
concorrer no mercado de telefonia móvel, a Oi também brigará pela parcela de banda larga em 
São Paulo. "O foco principal será banda larga e telefonia móvel", disse. Na sua área de 
atuação, a Oi deverá iniciar as operações com 3G no segundo trimestre.  
 
Apesar de não comentar a possível compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi, Salazar explicou 
que os investimentos de R$ 4 bilhões estipulados para este ano não contemplam os gastos 
com aquisições. Por esse motivo, a companhia manteve em caixa cerca de R$ 6,7 bilhões. 
"Fizemos isso para, no caso de surgir uma oportunidade de aquisição, termos alavancagem de 
caixa necessária para fazer frente a esses investimentos", conclui. Vale lembrar que o preço 
estipulado que a Oi irá pagar pela BrT varia de R$ 4,5 bilhões a R$ 5,2 bilhões. 
 
Leilão 
 
No próximo dia 06 de março, o governo do Estado do Rio de Janeiro licita os serviços de 
telefonia para repartições e empresas públicas estaduais. Objetivo é integrar os serviços 
fixo/móvel. Apenas com telefonia fixa, o governo gasta, atualmente, R$ 60 milhões. Objetivo é 
reduzir o custo à metade. O pregão já despertou o interesse declarado de três operadoras: Oi, 
Embratel e Vivo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 28 fev. 2008. Empresas & Negócios, p. B1. 
 


