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O presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, afirmou ontem que a operadora não poupará 
esforços nem investimentos, neste ano, para se manter "entre as líderes" do setor.   
 
"O ano de 2008 é decisivo para a transformação e o posicionamento no mercado de 
telecomunicações", disse o executivo, durante teleconferência com jornalistas para comentar o 
resultado do quarto trimestre de 2007.   
 
Araujo evitou apresentar uma estimativa para a margem de lucro operacional que a TIM deverá 
alcançar neste exercício fiscal. "Não queremos prometer um valor e, durante o ano, tendo a 
necessidade de aumentar a agressividade comercial, não cumpri-lo", ressaltou. A Telecom Italia, 
que controla a operadora brasileira, deverá emitir algumas orientações ao mercado amanhã.   
 
Mas os comentários feitos pelo presidente da operadora foram recebidos por analistas de 
investimentos como indicativo de que a margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortizações (lajida) poderá cair. Por conta disso, as ações da empresa caíram ontem. As 
preferenciais fecharam o dia cotadas a R$ 6,69, com baixa de 5,24%. Foi a maior queda dentre os 
papéis que compõem o Índice Bovespa.   
 
A TIM fechou o ano passado com o indicador em 23,1%, dentro do que a empresa havia 
sinalizado ao mercado. Para isso, a operadora precisou fazer ajustes e até segurar o ritmo de 
vendas no quarto trimestre, quando a margem ficou em 27,1% e compensou a queda que havia 
sido registrada nos três meses anteriores.   
 
O lucro líquido aumentou para R$ 183,4 milhões no último trimestre, em comparação com os R$ 
135 milhões contabilizados entre outubro e dezembro do ano anterior. A receita líquida cresceu 
9,7%, para R$ 3,4 bilhões.   
 
No fim de dezembro, a TIM contabilizava 31,3 milhões de telefones móveis em sua base. O 
número cresceu 23% em um ano, o que ajudou a empresa a se manter na segunda colocação do 
mercado em número de clientes.   
 
Entretanto, a Claro aproximou-se significativamente da vice-liderança ao longo de 2007 e 
terminou o ano com 30,2 milhões de assinantes. A expansão da rival é um dos desafios que a TIM 
terá de enfrentar nos próximos meses. Além do mais, a temperatura da competição deverá subir 
com a chegada da Oi ao mercado de São Paulo, prevista para o segundo semestre.   
 
Tudo isso soma-se ao início das operações de terceira geração (3G) - a TIM pretende estrear sua 
rede neste mês - e às adaptações necessárias para a implementação da portabilidade. A regra, 
estabelecida pela Anatel, permitirá que o cliente mantenha o número de telefone quando mudar 
de operadora. Isso significa que as teles precisarão gastar mais para reter seus assinantes.   
 
A terceira geração, por sua vez, implica, num primeiro momento, que a empresa invista na 
aquisição e instalação de equipamentos. Num passo seguinte, requer despesas maiores na 
compra de aparelhos, já que os modelos 3G são mais caros do que os utilizados atualmente.   
 
A combinação desses fatores, disse Araujo, "significa maiores investimentos". O executivo não 
revelou qual o valor dos desembolsos que a TIM fará neste ano. Em 2007, a operadora gastou R$ 
1,9 bilhão.  
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