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Acompanhada de mais de dez parceiros e ainda limitada pela falta de autorização em capitais 
como São Paulo, Rio e Brasília, a TIM estreou ontem na terceira geração de telefonia celular, a 
3G. Esse estágio tecnológico já tem 192 milhões de adeptos no mundo, e foi lançado no Brasil 
no ano passado, com a Claro e a Telemig. Sua principal característica é permitir acesso à 
internet e tráfego de dados em banda larga.  
 
Ou seja, o que já está disseminado pelas operadoras de telefonia fixa, através por exemplo do 
Speedy da Telefônica, Velox da Oi e BrTurbo da Brasil Telecom, ou pelas operadoras de TV por 
assinatura, como Net e Sky, será possível a partir de agora pela TIM.  
 
Antes de anunciar sua estréia, a operadora de origem italiana tratou de formatar muitas 
parcerias e assim poder ofertar serviços diversificados aos futuros internautas sem fio. "Não 
adianta ter um avião sem passageiros", brincou o presidente da operadora, Mario Cesar 
Pereira Araujo, referindo-se à possibilidade de haver banda larga sem a criação de serviços 
que efetivamente atraiam os usuários.  
 
Estão incluídos entre os parceiros da 3G da TIM a Sky, com canais de TV, a HP com notebook 
contendo chip embarcado de acesso veloz à internet, vídeos do YouTube, Band, que entra com 
noticiário e outros conteúdos, Google, com página de busca, Huawei, Ericsson, Microsoft, 
Nokia-Siemens, Sony BMG, Sony Ericsson e UOL.  
 
Anatel não liberou 2,1 GHz  
 
Como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não deu ainda sua autorização, a TIM 
não vai operar 3G na faixa de 2,1 GHz, adquirida para isso em leilão em dezembro do ano 
passado por mais de R$ 1 bilhão e com abrangência em todo o País.  
 
Por cauda disso, as três cidades mas importantes do País - São Paulo, Rio e Brasília - vão 
sofrer um certo atraso neste início de processo. A estréia propriamente dita ocorrerá em seis 
capitais - Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Recife e Salvador -, mas existe a 
perspectiva de a autorização ocorrer logo depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) 
homologar o leilão, e isso deve ocorrer dia 23 próximo. Dois dias depois a Anatel poderia 
liberar a freqüência.  
 
A providência da TIM, para não perder a data da estréia, foi implantar a infra-estrutura em 
850 Mhz, como fizeram a Claro e a Telemig, nas localidades onde dispunha dessa faixa de 
espectro, coisa que não acontece em São Paulo, Rio e Brasília.  
 
Como será o operacional  
 
Para facilitar, a TIM está liberando os serviços de terceira geração automaticamente a todos os 
clientes que já tenham telefone 3G, que são mais sofisticados e já vinham sendo vendidos há 
algum tempo. Não é preciso trocar o chip atual nem ativar novo plano. O limite é a velocidade 
de 1 Megabite. Os planos atuais são de R$ 19, R$ 29 e R$ 69. Mas há dois novos pacotes, com 
tráfego ilimitado, de até 7 Mbps (R$ 159) e 1 Mbps (R$ 99).  
 
Uma campanha publicitária deve entrar em breve no ar para divulgar a entrada da TIM na 
terceira geração.  
 
E os serviços de acesso ao YouTube ou a TIM TV serão gratuitos até 30 de junho. Os clientes 
pré-pagos terão de esperar mais, pois a TIM não disponibilizou banda larga pra eles no 
primeiro momento. Segundo Araujo, a perspectiva é atingir 10% da base até o fim do ano, 
entre novos e antigos clientes que migrarão ao novo estágio.  
 
Modem 3G  
 



Como no resto do mundo, as vendas de modem de acesso à internet em alta velocidade 
deverão superar as de telefones - há sete modelos disponíveis, sendo cinco da Nokia e dois da 
Sony-Ericsson. "Planejamos vender 400 mil modems até o fim do ano", afirmou  
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