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A TIM fechou o balanço de 2007 com lucro líquido de R$ 76,1 milhões, o que significa ter 
revertido prejuízo de R$ 285,5 milhões amargado em 2006. No último trimestre do ano 
passado, houve ganho de R$ 183,4 milhões.  
 
O presidente da operadora, Mario Cesar Pereira Araujo, afirmou que a rentabilidade foi obtida 
num ano marcado pelo cumprimento de metas, convergência entre telefonia fixa e celular, 
segmentação da clientela por perfil e compra de radiofreqüências.  
 
A receita líquida da operadora cresceu 9,7%, para R$ 3,4 bilhões no último trimestre, 
enquanto no acumulado do ano atingiu R$ 12,34 bilhões, um valor 22,7% superior ao apurado 
no ano de 2006. A receita líquida de serviços totalizou R$ 3,1 bilhões de outubro a dezembro, 
13,3% superior a 2006, enquanto no ano atingiu R$ 11,4 bilhões, ou 27,5% mais que 2006.  
 
Em teleconferência, Araujo explicou que as expectativas são de resultado menos brilhante em 
2008, em função de os investimentos aumentarem com a implantação da terceira geração 
celular e a concorrência prometer acirrar com a chegada da Oi em São Paulo.  
 
Desbloqueio suspeito  
 
Quanto à estratégia da Oi de propagar que o consumidor tem direito ao desbloqueio dos 
aparelhos, o presidente da TIM ressaltou a necessidade de ser transparente e esclarecer ao 
consumidor o que significa bloqueio. "Se ele preferir pagar pelo telefone, receberá o aparelho 
desbloqueado, mas se a sua escolha for pelo desconto, terá de cumprir o prazo de fidelidade à 
operadora", afirmou. Araujo chamou de "desserviço" à população a mensagem de exigir o 
desbloqueio sem explicar a regra da Anatel.  
 
Ebitda vai cair  
 
O Ebitda (resultado operacional antes de juros, despesas financeiras, amortizações) registrou 
em 2007 o valor de R$ 2,87 bilhões, com crescimento de 17,8% sobre 2006. Para este ano, a 
previsão da TIM é menos otimista, em função dos investimentos mais exigentes e o 
acirramento da competição. "Não queremos prometer nada ao mercado para manter um 
espaço de manobra pois este será um ano decisivo, com mudanças no Plano Geral de 
Outorgas, portabilidade, etc".  
 
A TIM tem plano de contratar linha de crédito de R$ 480 milhões para fazer frente aos 
investimentos do ano. O fluxo de caixa, na virada para 2008, acusava a presença de R$ 761,6 
milhões.  
 
Banda larga no celular  
 
O presidente da TIM prevê que a banda larga pelo celular será a coqueluche do ano e a 
terceira geração vai estar disponível em fim do primeiro trimestre, início do segundo. No atual 
momento, além de implantar a rede, a operadora se ocupa de fechar parcerias de conteúdo, 
para poder oferecer serviços de real interesse do consumidor. "Vamos surpreender", promete 
o executivo referindo-se a áudio, vídeo e dados.  
 
Por fim, Araujo comentou que o contrato de consultoria mantido com a Telecom Italia é "muito 
útil" e vai consumir € 8 milhões, contra € 14 milhões no ano passado.  
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