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Embora garanta que a matriz Telecom Itália não tenha acenado com nenhum corte de 
investimentos em meio à crise mundial financeira, o presidente da TIM, Mario Cesar Pereira 
Araujo, conclamou ontem, no último dia do congresso e feira de telecomunicações FutureCom 
2008, uma ampla cooperação entre operadoras celulares, fornecedores, governo e agência 
reguladora em torno do combate à crise e manutenção do crescimento do setor. "Precisamos 
ser mais construtivos e atacar os problemas, não uns aos outros", afirmou.  
 
Nesse contexto, o tema carga de impostos voltou a ser destaque, depois de ter sido deixado 
de lado por um período pelos representantes das operadoras telefônicas. "Telecom não existe 
para servir de receita fiscal", criticou Araujo referindo-se às elevadas taxas de tributos sobre 
os serviços de telecomunicações, que figuram entre as mais altas do mundo.  
 
"Que investidor estrangeiro vai preferir investir aqui?", perguntou citando o peso dos impostos 
25,6% de ICMS, 5,3% de PIS e Cofins, 5,8% dos fundos Fistel, Funttel e Fust, 0,5% de 
Imposto de Renda, totalizando 37,2%.  
 
Concorrência internacional  
 
Há outros países emergentes atraindo os desembolsos das operadoras móveis, entre os quais 
a China, que deve evoluir de 41% de taxa de penetração em 2007 para 78% em 2014; Índia 
(20% para 68%); Rússia, (120% para 138%); África (46% para 87%), enquanto o Brasil 
passará de 65% para 105%, conforme projeções de um estudo no qual a TIM se baseia. Esse 
estudo indica que em 2014 o serviço móvel brasileiro terá uma plataforma dominante de voz e 
banda larga. E para que isso se concretize as operadoras móveis terão de continuar investindo 
pesadamente em redes, serviços e aplicativos. Entre 2001 e 2007, foram investidos R$ 54,3 
bilhões pelas celulares e R$ 48 bilhões pelas fixas. Deste ano até 2014, as projeções indicam a 
necessidade de investir mais R$ 50 bilhões, no mínimo, nas plataformas móveis e R$ 55 
bilhões nas fixas.  
 
Para que isso possa ocorrer, as operadoras celulares precisam garantir rentabilidade, diz o 
presidente da TIM. Hoje a margem de lucro operacional (antes de juros, amortização, 
despesas financeiras) é das mais baixas do mundo, ou seja, 24% na celular e 36% na fixa. "É 
preciso fazer algo", conclamou Araujo. Outro gargalo importante que já pode ser vislumbrado 
no horizonte das teles é a escassez de espectro, do qual as operadoras móveis precisam como 
ar para respirar. No último mês, o tráfego de dados da TIM igualou-se ao de voz, mostrando 
que existe uma demanda reprimida relevante e que, para satisfazê-la, será preciso obter mais 
espectro de freqüência. Araujo afirmou que o ideal seria que a faixa de 700 MHz hoje utilizada 
por radiodifusão fosse alocada para as operadoras celulares, uma vez que atender às zonas 
rurais com a faixa de 2,1 GHz "é coisa para país rico", ironizou. "Com 700 MHz eu gastaria um 
terço do valor", comparou.  
 
Outras providências sugeridas por Araujo para garantir o avanço contínuo das operadoras 
celulares é a separação contábil, a desagregação de redes, presente na Europa e ainda inviável 
no Brasil, e a separação funcional de redes.  
 



 
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov. 2008, Empresas & Negócios, 
p. C7. 


