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Desde março na presidência da TIM Brasil, o italiano Luca Luciani vem realizando profundas 
mudanças, tanto na estrutura como na estratégia da companhia. A lista de medidas é extensa: 
ele reduziu as diretorias de 18 para 10, trocou todos os altos executivos - inclusive os gerentes 
da empresa, demitiu mil pessoas de um quadro de 10 mil empregados e contratou outras 800. 
Redefiniu o modelo de negócios, renegociou com fornecedores e mudou a alocação dos 
investimentos previstos para este ano.  
 
“O ano de 2009 é de refundação da empresa. O primeiro trimestre foi de limpeza, o segundo 
de vendas, com lançamentos de novas ofertas. O terceiro trimestre será importante no perfil 
comercial. Nosso foco é na satisfação do cliente, na qualidade da rede, na inovação, na 
parceria com o ‘dealer’”, diz Luciani, referindo-se às revendas.  
 
No fim da semana passada, Luciani reuniu-se em São Paulo, por dois dias, com mais de mil 
lojistas e franqueados da TIM para expor os novos planos da companhia. Ele anunciou que a 
operadora vai focar cada vez mais nos planos tarifários que visam aumentar a comunidade de 
usuários, estimulando a ligação entre os próprios clientes da empresa. 
 
O movimento reforça a estratégia de estabelecer planos atraentes para as ligações entre 
celulares TIM, tanto nas chamadas locais como nas interurbanas, por meio do código 41, pelo 
qual o assinante paga por ligação e não por minuto. Luciani diz que medida é positiva para a 
operadora e o cliente, já que o custo da interconexão no mercado brasileiro é alto e onera as 
ligações entre operadoras diferentes. 
 
"Fazer crescer as ligações de um TIM com outra operadora móvel não aumenta a 
rentabilidade. Crescendo a base da TIM, teremos muito mais valor", afirma o executivo. Ele diz 
que o tempo de uso do celular no Brasil ainda é baixo, com média de 80 minutos por mês, 
devido ao custo das chamadas. A propensão é de falar 500 minutos por mês, como acontece 
em vários países.  
 
A empresa também vai se render ao modelo de vender apenas o chip, se o cliente quiser. Mas 
Luciani diz que isso ocorrerá de forma um pouco diferente da concorrente Oi, a primeira a 
estimular esse tipo de facilidade. Os terminais continuam a ser um foco das lojas TIM. 
Segundo o executivo, muitos aparelhos são exclusivos, mas passarão a ser vendidos 
fundamentalmente pelo lojista. 
 
Luciani conta que amanhã, junto com a Microsoft, ele vai anunciar que a venda do mais 
recente celular a usar o sistema operacional da companhia americana será feita com 
exclusividade pela TIM em toda a América Latina. A Microsoft apresentará um produto com 
distribuição mundial. O mês passado marcou a chegada dos primeiros modelos com o Android, 
sistema operacional do Google para celulares. Estão chegando às lojas aparelhos da Samsung 
e da HTC.  
 
A mudança de estratégia também passa pelo perfil dos investimentos. Com renegociações, 
Luciani diz que reduziu "em 50%" os valores de contratos com fornecedores. Dos R$ 2,3 
bilhões a R$ 2,4 bilhões de investimentos previstos para este ano, boa parte passou a ser 
concentrada na melhoria da rede de segunda geração (2G), ao invés da ampliação da rede 3G, 
como havia sido definido na gestão de seu antecessor, Mario Cesar Pereira de Araújo. O 
executivo, que ficou seis anos no cargo, hoje preside o conselho de administração da empresa. 
 
A administração de Araújo levou a TIM à vice-liderança de mercado e manteve essa posição, 
apesar das turbulências no Brasil e na Itália, como brigas judiciais entre a operadora italiana e 
o Opportunity - sócios na Brasil Telecom -, anúncios de venda da subsidiária brasileira e 
renegociação de dívida da controladora. 
 



A oferta de compra da própria Telecom Itália por investidores estrangeiros mobilizou a opinião 
pública italiana. Para não desnacionalizar a companhia, um grupo de bancos se uniu, 
assumindo o controle da operadora junto com a espanhola Telefônica.  
 
No ano passado, a pressão que vinha de Milão girava em torno de maior rentabilidade da TIM 
Brasil, o que levou à redução dos investimentos e ao corte de publicidade. Sob essa 
abordagem, a companhia perdeu a segunda colocação entre as operadoras celulares 
brasileiras. A participação de mercado, de 25,1% em setembro de 2008, chegou a 23,4% em 
fevereiro, subindo para 23,8% em agosto. A carteira de clientes, de 36,5 milhões em janeiro, 
caiu para 35,7 milhões em fevereiro, voltando a subir para 39,2 milhões em agosto. 
 
No trimestre mais recente, a TIM melhorou os indicadores operacionais, mas fechou o período 
com prejuízo líquido. A perda entre abril e junho foi de R$ 15,2 milhões, mas representou uma 
melhora em relação aos R$ 66,3 milhões dos mesmos meses de 2008.  
 
Um passo previsto para os próximos meses é a fusão operacional com a Intelig. O plano era 
completar o movimento até o fim do ano, mas isso ainda depende do fechamento do negócio. 
Estão pendentes a causa trabalhista e os últimos detalhes de negociação da dívida. 
 
"Depois disso, em dois a três meses, faremos a fusão. Mas devemos ter um pouco de 
prudência e aguardar. A Intelig é um ativo importante devido à infraestrutura, ao acesso 
móvel por rádio e ao transporte sobre a fibra. A empresa tem bom posicionamento na longa 
distância no mercado empresarial" , diz Luciani. O foco na telefonia fixa será mantido.  
 
O executivo acompanha a TIM Brasil desde o início da empresa no país. Ele trabalhou aqui na 
estruturação da companhia. Luciani está na Telecom Itália há dez anos. Entrou como chefe da 
controladoria e, em 2002, passou a diretor financeiro. Depois, ficou na área de vendas e 
marketing da TIM até que, em 2007, tornou-se o principal executivo da companhia na Itália. 
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