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Como o setor de telefonia segue em ebulição, comemorando crescimentos a taxas chinesas, a 
expectativa para os próximos meses é de o mercado vislumbrar um novo cenário, com a 
corrida pela criação de uma supertele nacional, resultado da aquisição da Brasil Telecom pela 
Oi (ex-Telemar). Enquanto isso, outra empresa do setor, a TIM, vive um período de euforia, 
comemorando a cada vez resultados surpreendentes — em janeiro, São Paulo colocou mais 
200 mil clientes na base, e a empresa conquistou, desse total, 53%.  
 
A expectativa da TIM, por acreditar que o mercado brasileiro tem um potencial espetacular, é 
de aplicar até 2009 investimento de R$ 6 bilhões. De acordo com o diretor territorial da 
operadora em São Paulo, Carlos Cupo, grande parte desse aporte, aproximadamente 55%, vai 
ser utilizada nas novas tecnologias que estão nascendo. Uma delas é a tecnologia de terceira 
geração (3G). 
 
Para falar das estratégias da companhia e dos planos para continuar a incomodar a 
concorrência e despertar a atenção dos interessados em algumas fórmulas que têm 
demonstrado sucesso, Cupo falou ao programa Panorama do Brasil, comandado pelo jornalista 
Roberto Müller, junto do representante da rádio Nova Brasil FM, Milton Paes, e da editora de 
Serviços e Comércio do DCI, Camila Abud. Veja alguns trechos do encontro. 
 
Roberto Müller: Conte um pouco como está essa guerra no mercado de telefonia no Brasil. 
Como está a disputa pelo mercado? 
 
Carlos Cupo: Realmente esse é um mercado extremamente dinâmico e a concorrência é 
acirrada. Se formos compará-lo a uma guerra, na realidade o resultado só vai ter um 
vencedor, que é o consumidor, o cliente, o usuário. Então eu diria que isso é extremamente 
saudável porque, efetivamente, nos segmentos da nossa sociedade onde se dá essa 
concorrência tão acirrada, o consumidor sai lucrando, não apenas em termos de custos, mas 
em qualidade de serviços e satisfação. Nós participamos obviamente desse segmento tão 
acirrado. A TIM está no Brasil desde 1998, ano da privatização da telefonia celular no País. 
Desde 2002 estamos presentes em nível nacional. Em dezembro de 2006, o Brasil fechou com 
cerca de 100 milhões de usuários de telefonia celular, e dezembro de 2007 fechou com 121 
milhões de usuários. Ou seja, crescimento de 21% desta base. Atualmente, a TIM participa 
deste mercado com 25,49% de market share e é a empresa que tem ao longo dos anos e dos 
meses crescido a uma taxa impressionante. No terceiro trimestre de 2007, a TIM foi 
responsável dentro do Estado de São Paulo por 43% das adições líquidas, ou seja, de cada 100 
novos usuários, a TIM ficou com 43. Em janeiro, São Paulo colocou mais 200 mil clientes na 
base, e nós ficamos com 53% desse total. A TIM continua crescendo a uma taxa bastante 
considerável. 
 
Milton Paes: Você acredita que a campanha da TIM do seu novo produto — o Casa Flex, que 
agrega um número fixo e um móvel a um mesmo aparelho —, somado ao fato da insatisfação 
das pessoas em relação à telefonia fixa, pode ter contribuído para esse crescimento?  
 
Carlos Cupo: Sem dúvida. Cada empresa tem o seu atributo de imagem e a TIM — no mundo 
todo, mas principalmente aqui no Brasil — tem-se destacado com seu atributo de inovação, de 
criatividade. O TIM Casa Flex foi um produto extremamente inovador, porque o lançamos junto 
com a telefonia móvel a telefonia fixa, em um mesmo aparelho. Isso foi possível porque a TIM 
também tem a licença para operar no sistema fixo comutado. A importância desse serviço vem 
de encontro ao nosso slogan: "Viver sem fronteiras". Quando você fala em telefonia fixa, tem 
um cabo, um fio, que liga o produto a uma residência, mas o nosso produto é sem fio, é 
wireless, e conjugado ao telefone móvel. Quando você adquire esse produto, ele pode ser 
plugado no telefone que você já tem: você determina qual é o local que você quer como linha 
fixa, que pode ser sua casa ou seu escritório. 
 
 



Roberto Müller: E pode mudar também dessa forma: de manhã, em casa e de tarde, no 
escritório? 
 
Carlos Cupo: A TIM tem 31,5 milhões de clientes no Brasil; com isso, se nós 
proporcionássemos essa flexibilidade, teríamos talvez um grande problema de tecnologia da 
informação para atender o cliente no nível que ele merece. Determinamos inicialmente que ele 
pode mudar o endereço no qual estará funcionando a linha fixa duas vezes por ano, mas ele 
pode ter quantas linhas quiser, sendo cada uma em um endereço. Funciona assim: se o cliente 
determinou que o telefone fixo seja estabelecido em sua residência, ele liga de lá para o 
asterisco 333 na central da TIM e a central, por meio da tecnologia e das antenas, entende 
que aquele é o local estabelecido para o telefone fixo e associa, ao seu telefone móvel, um 
número fixo. A partir de então ele passa a ter, no mesmo aparelho, um número fixo e um 
móvel. 
 
Milton Paes: O que mais interessa às pessoas são os valores, e a gente sabe que as tarifas de 
telefonia fixa são muito caras, principalmente com a mudança para a cobrança por minutos.  
 
Carlos Cupo: É claro que existe uma camada do nosso mercado, que é muito segmentado, 
para a qual os custos são muito importantes. Nós visamos esse produto com a comodidade, e 
principalmente com a mobilidade, porque sabemos que as pessoas se locomovem, viajam, e, 
onde estiverem, querem ter acesso aos meios de comunicação. Esta é a estratégia da TIM: 
proporcionar ao cliente o máximo de mobilidade. 
 
Roberto Müller: O roaming de vocês no exterior, entre os concorrentes, é o mais abrangente?  
 
Carlos Cupo: Exato. Para o roaming internacional de voz, nós temos acordos com 185 países e 
para o roaming internacional de dados, com 115 países, ou seja, praticamente no mundo todo: 
onde quer que o cliente esteja, poderá utilizar o seu TIM com bastante qualidade. Voltando ao 
tema das tarifas, nós lançamos o TIM Casa Flex com duas ofertas, uma para o segmento pré-
pago e uma para o segmento pós-pago. Para aqueles clientes, consumidores, que não querem 
ter uma conta com comprometimento mensal, nós lançamos o pré-pago que custa R$ 9,90 por 
mês e tem direito a 50 minutos de conversação. Assim, custa menos de 20 centavos o minuto 
de ligação de fixo para fixo. No pós-pago o plano é R$ 29,90 por mês, com 200 minutos 
incluídos. A grande vantagem é a questão da mobilidade, já que, quando alguém te ligar no 
seu número fixo e você estiver fora do local estabelecido para essa linha — por exemplo, a sua 
residência —, você recebe uma mensagem comunicando que alguém te ligou e deixou uma 
mensagem na caixa postal. Assim, volto a frisar que a questão dos custos é importante, mas 
muito mais importante é a questão da mobilidade e da comodidade dos clientes.  
 
 
Camila Abud: Comente a entrada da Oi no mercado de São Paulo: como estão se preparando 
para essa nova concorrência? E fale a respeito da questão da negociação entre Oi e Brasil 
Telecom. Como você vê estas questões para a TIM e o que vocês estão fazendo para manter 
as taxas de crescimento que vêm obtendo? 
 
Carlos Cupo: Pelas regras vigentes não é possível ocorrer esta negociação. Para ela se 
concretizar será necessário alterar o Plano Geral de Outorgas (PGO), que está sendo discutido, 
mas eu não tenho nada a comentar sobre este assunto. Sobre a concorrência, volto a dizer: é 
um mercado dinâmico e acirrado, mas o que a experiência demonstra é que, quando você tem 
um mercado com uma concorrência tão agressiva, quem acaba lucrando com isso é o cliente. 
Nós estamos aqui obviamente para rentabilizar os investimentos no Brasil, que até hoje já 
somaram 6 bilhões de euros, mas entendemos que a TIM, não só a nível mundial, mas 
também aqui no Brasil, já demonstrou que é uma empresa sólida. Assim, com essa anunciada 
compra da Brasil Telecom pela Oi e com o provável lançamento da Oi aqui em São Paulo, o 
que temos a dizer é o seguinte: a TIM é líder e não o é por acaso. Além da tecnologia, temos 
um branding fortíssimo e somos reconhecidos como uma empresa inovadora e que traz valor 
aos seus clientes. Quanto a isso, nesse mundo de telecomunicações as empresas encomendam 
pesquisas e muitas estatísticas de mercado para poder entender o perfil do consumidor e 
também a imagem que o cliente tem da empresa. E eu tenho a grata satisfação de dizer que, 



em todas as nossas pesquisas de satisfação, a TIM é vista — a nível nacional, mas 
principalmente aqui neste grande mercado de São Paulo — como a empresa mais inovadora, a 
que presta o melhor serviço e a que realmente cria valor aos seus clientes. Baseados nisso, e 
também, obviamente, nos nossos produtos, nas nossas ofertas e nos nossos call-centers, 
estamos prontos para enfrentar não só a chegada dessa nova empresa (Oi) a São Paulo, como 
essa nova empresa que virá e outras que possam surgir. Não temos medo. 
 
Roberto Müller: Virão outras? 
 
Carlos Cupo: Dizem que poderia existir uma quinta operadora atuando em São Paulo, chamada 
Unicel, que comprou as licenças para operar em São Paulo, embora não tenhamos visto no 
mercado nenhuma atividade mais intensa do ponto de vista de infra-estrutura — 
diferentemente desta quarta empresa (Oi), que comprou as licenças, e a gente sabe que está 
se movimentando para se instalar em São Paulo. Mas, volto a dizer, nós temos um foco que é 
atrair para nossa base clientes de valor que se satisfaçam com nossos serviços, condições 
agressivas e ofertas as quais continuaremos apresentando ao mercado. Portanto, que venham 
estes concorrentes ou outros: nós continuaremos a manter a mesma estratégia. 
 
 
Roberto Müller: Se a regulamentação, ou seja, o PGO, for alterado, como se supõe, e a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) atender ao anseio de compra da Brasil 
Telecom pela Oi, o senhor acredita que isto abrirá um caminho também para a TIM? 
 
Carlos Cupo: Dizemos sempre que o capital não pode e nem deve ser discriminado, 
independentemente de ele ser nacional ou estrangeiro; este é um ponto que eu diria que em 
qualquer país democrático tem de ser mantido. Um segundo ponto que nós exigimos é a 
isonomia. Estamos no mercado e as regras deveriam ser iguais para todos. Então, tendo a 
isonomia para essa nova empresa que pode ser criada, mantendo as mesmas regras, então 
estaremos satisfeitos. A gente não quer nada a mais, mas também não queremos nada a 
menos. Queremos exercer, sim, o direito que uma empresa tem no país onde opera.  
 
 
Camila Abud: Depois da disputa pelo rio Madeira, talvez uma das movimentações mais 
interessantes seja hoje a da área de telefonia no Brasil. Você falou muito de branding: aborde 
os planos de investimentos da TIM. Neste ano os aportes serão maiores? E serão destinados 
para quais áreas?  
 
Carlos Cupo: Dentre os diversos atributos de empresas de Telecom, a tecnologia da 
informação (TI) e também o call-center são as áreas que mais demandam os investimentos. 
Então, nós projetamos para o triênio 2007-2009 um investimento de R$ 6 bilhões. Somente no 
último trimestre do ano passado fizemos um investimento de R$ 350 milhões. Grande parte 
desse aporte, aproximadamente 55%, vai ser utilizado nas novas tecnologias que estão 
nascendo. Uma delas é a tecnologia de terceira geração (3G), já que a TIM adquiriu a licença 
para operar com 3G no Brasil todo a um investimento de R$ 1,3 bilhão, agora no início do ano. 
Ou seja, nós já tínhamos nossa presença nacional na tecnologia atual (GSM) e agora estamos 
disponíveis com 3G no Brasil inteiro. Dessa forma, entre 50% e 55% do investimento serão 
dedicados a isso. Depois disso, 30% serão alocados principalmente no desenvolvimento dos 
sistemas internos. No fundo, uma empresa de telecom tem a rede, tem depois a TI, para 
poder gerenciar os clientes. E, depois, os outros 20% estamos destinando em comodato de 
aparelhos para o segmento corporativo, e, principalmente, no call-center. Nós, aqui em São 
Paulo, o inauguramos, ano retrasado, no pólo industrial em Santo André a que chamamos de 
Pisa, com um investimento de R$ 250 milhões, em que temos, mais do que um call-center, um 
centro de excelência com 2 mil funcionários próprios para poder atender aos nossos clientes. 
Além deste, nós temos mais oito call-centers espalhados pelo País. Outro grande investimento 
será no branding, outro motivo de orgulho e satisfação para nós, já que a TIM tem uma marca 
extremamente forte, não ditada por nós, mas reconhecida pelo mercado. Nos últimos cinco 
anos, aqui no Brasil, ganhamos 67 premiações relativas à nossa marca, à nossa imagem e à 
satisfação dos clientes. Traduzindo em dados, nos últimos cinco anos ganhamos quatro vezes 
o Top of Mind da Folha de S.Paulo, sendo três delas consecutivas. E o DCI nos premiou, em 



novembro do ano passado, como a empresa de telecomunicações mais admirada. Isso é o 
retorno que o mercado nos dá em relação aos investimentos e à criação dessa imagem, não 
apenas de produtos e serviços, mas também de investimentos sociais, pois temos 55 projetos 
sociais em curso.  
 
Roberto Müller: O setor de Telecom é um setor que se notabiliza pela rápida inovação. Assim, 
gostaria que você abordasse o 3G e o que esta nova tecnologia trará. 
 
Carlos Cupo: Esse mundo de tecnologia é movido a inovações. Atualmente, o que menos se 
faz no telefone é falar. Essa convergência de tecnologia, essa convergência digital realmente 
está acontecendo através de um instrumento que é o telefone celular. No mês passado nós 
tivemos o fórum mundial de 3GSM, em Barcelona, do qual eu participei. Realmente o que se 
discute muito é a evolução da telefonia celular. E o que eu posso dizer a vocês é que a grande 
evolução é no sentido da terceira geração, ou seja, a possibilidade de você acessar dados 
multimídia e Internet em altíssima velocidade pelo celular. Já tínhamos essa tecnologia como 
TIM na Europa há cinco anos e estamos nos preparando para colocá-la em operação aqui no 
Brasil. O 3G permite que o cliente tenha o escritório móvel, utilizando alguns smartphones, ou 
o próprio blackberry, que permitem ao usuário acessar não só o seu e-mail, mas também 
sistemas informatizados, aprovando aquisições e autorizando investimentos em tempo real. 
Com o 3G, além de poder fazer isso, os clientes poderão acessar em altíssima velocidade a 
Internet, baixar os vídeos; e uma outra funcionalidade muito interessante com o telefone 
celular é o que nós chamamos de videoconferência, ou seja, o cliente conseguirá fazer ligações 
nas quais ele não apenas falará com a pessoa para a qual ligou ou de quem recebeu a 
chamada, mas terá condições de vê-la pela câmera do celular, ao mesmo tempo em que fala. 
Essa funcionalidade estará com o 3G. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2008. Especial Panorama do Brasil,  p. B14. 
 


