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●É formado emEconomia pela
Universidade Luiss, de Roma

●De 1990 a 1994, trabalhou na
Procter & Gambleda Itália,
nas áreas de análise financeira
e planejamento estratégico

● Em1999, ingressou no grupo
Telecom Italia e, em2007, tor-
nou-se diretor-geral da unida-
de de serviçosmóveis da em-
presa, antes de ser transferido
para oBrasil
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Renato Cruz

O italiano Luca Luciani assu-
miu o comando da TIM Brasil
há 10 meses, com o objetivo de
colocar a casa em ordem. No
ano passado, a empresa per-
deu o segundo lugar para a
concorrente Claro, e chegou a
acumular R$ 142 milhões em
perdas no primeiro semestre,
que foram revertidas no fim
do período. O próprio executi-
vo reconhece que houve perda
de qualidade no serviço de voz,
e está tomando medidas para
tentar resolver o problema.
Alguns analistas viram seu

trabalho como uma prepara-
ção para a venda da empresa,
o que Luciani nega: “O cresci-
mento da Telecom Italia vem
do Brasil.” A seguir, trechos
da entrevista que concedeu
por telefone.

Qual é a importância hoje da TIM
Brasil para a Telecom Italia?
É central, por causa da dinâmi-
ca diferente de um mercado
maduro como a Itália. O Brasil
não é um mercado emergente.
É um mercado grande que es-
tá crescendo. Acho que, por
causa da crise econômica dos
últimos meses, essa importân-
cia vai crescer ainda mais. A
Telecom Italia vai produzindo
caixa em seumercado domésti-
co, que não tem crescimento,
para investir nomercado brasi-
leiro. É uma estratégia muito
focada, que não tem uma ambi-
ção expansionista em cinco
continentes. A presença inter-
nacional está muito focada e
coerente.

Não existe chance de a empresa
sair do Brasil?
Não. Essa história não é sus-
tentável. O negócio de teleco-
municações é cotado na bolsa
com múltiplos que refletem o
crescimento. O valor do grupo
Telecom Italia é baseado em
sua perspectiva de crescer. O
crescimento da Telecom Italia
está no Brasil.

Por que o sr. encontrou a TIM nu-
ma situação em que teve de fazer
tantasmudanças?
Porque o resultado não estava
alinhado com o potencial de
mercado. O que aconteceu no
passado é que todas as opera-
doras mudaram a estratégia e,
mudando a estratégia, cresce-
ram. Nos últimos três ou qua-
tro anos, a TIM perdeu partici-
pação de mercado, crescimen-

to de receita e posicionamento
de marca em relação a outras
operadoras. Precisamos fazer
um relançamento da TIM.

Qual era o principal desafio? Era
umaquestão de investimento?
Acho que, basicamente, era
por causa do posicionamento
da marca no mercado. O histó-
rico da TIM sempre foi de em-
presa inovadora. Foi basica-
mente a empresa que lançou o
chip, o GSM no mercado. Foi
uma empresa com posiciona-
mento alto, para o segmento
mais dinâmico e jovem domer-
cado, e com um posicionamen-
to de marca nacional. Nos últi-
mos dois ou três anos, esse po-
sicionamento foi um pouco per-
dido. Outras operadoras defen-
deram bem a posição de lide-
rança e fizeram um bom traba-
lho de reposicionamento da
marca. A TIM perdeu a carac-
terística básica. Não foi um
problema de investimento. O
investimento mais ou menos
estava alinhado com o de ou-
tras operadoras. Foi um confli-
to de estratégias, de posiciona-
mento e de marketing.

E isso afetou a qualidade do sinal?
Isso foi consequência de uma
escolha de marketing. No fim
de 2007, a escolha estratégica
da TIM foi de reduzir a pre-
sença no mercado pós-pago e
de crescer no mercado pré-pa-
go. Isso levou a um crescimen-
to na receita e no tráfego, mas
os investimentos estavammui-
to focados no 3G (rede de da-
dos) e não no 2G (voz), o que
criou problema de queda de
qualidade. Se a estratégia es-
tá voltada para o segmento de
voz, tem de reforçar essa par-
te da rede.

O que vocês estão fazendo para
melhorar a qualidade?
Existem dois pontos impor-
tantes. Há dois anos, o merca-
do brasileiro estava com as

atenções voltadas para o 3G.
Foram as licenças, muita pro-
paganda, e a TIM focou a
maioria do investimento no
desenvolvimento do 3G. Resol-
vemos focar agora o investi-
mento só em 2G, em uma
questão de alocação de recur-
sos.

Qual é o outro ponto importante?
Temos um programa que co-
meçou em São Paulo e depois
foi desenvolvido em duas ou-
tras capitais. Agora, está fe-
chando em mais ou menos 40
cidades do País. Até o fim do
ano, será fechado em 183 cida-

des. Vamos colocar em carros
da TIM quatro ou cinco linhas,
uma para cada operadora. O
carro vai percorrer as vias
mais importantes da cidade.
EmSão Paulo, terá um percur-
so de 500 quilômetros, mais ou
menos. Se esse carro verificar
algum problema, a TIM vai fa-
zer um investimento na área
com esse problema. Com esse
programa, espero ter controle
dinâmico da qualidade, que
atenda o que o consumidor
quer, e uma comparação dire-
ta de qualidade com a rede de
nossos concorrentes. Esse pro-
grama é importante, e no pró-
ximo ano terá continuidade
em todas as outras cidades do
Brasil.

Ea rede de dados?
A experiência que temos há
muitos anos na Itália mostra
que oferecer 3G junto com a

mesma estrutura da 2G é mui-
to fácil. Mas isso faz com que a
qualidade seja baixa. Porque
tem um problema de raio de
cobertura do 3G, que é menor
que o 2G. Porque o 3G tem um
problema de cobertura inter-
na, dentro de um apartamen-
to. Para oferecer dados com
qualidade, precisamos colocar
muito mais antenas 3G do que
2G. Para fazer isso, émelhor fo-
car numa área da cidade, e
crescer a cobertura nessa
área, tendo uma qualidade de
dados, do que acelerar a cober-
tura geográfica sem qualida-
de. A situação será branca ou
preta. Se a TIM está com um
serviço de dados 3G, a qualida-
de precisa ser ótima. Se não te-
mos a situação, não vamos ven-
der o serviço de dados nessa
área.

Qual é a situação hoje?

Temos áreas com qualidade
muito boa de 3G, mas temos
muito a melhorar, para ofere-
cer com abrangência geográfi-
ca. Nossa estratégia foi concen-
trar a rede 3G no serviço de da-
dos. Outras operadoras usam
a mesma rede para o serviço
de voz e o de dados. Se em
uma área o cliente está conec-
tado, mas, ao mesmo tempo,
tem muito tráfego de voz, sua
banda vai reduzir. Esse fenô-
meno não acontece na infraes-
trutura da TIM, que tem capa-
cidade dedicada.

Como o sr. compara o mercado
brasileiro como italiano?
A densidade de acessos na Itá-
lia é o dobro que a do mercado
brasileiro. O Arpu (sigla em in-
glês de receita média por assi-
nante) na Itália é o dobro que
no Brasil. A participação do
componente de dados na Itália
é o dobro que a do Brasil. Mas
o Brasil é a Itália de quatro ou
cinco anos atrás, quando a Itá-
lia tinha um grande potencial
de crescimento. Agora, o mer-
cado italiano é um mercado
maduro, e o mercado brasilei-
ro tem uma possibilidade enor-
me para crescer, e reduzir es-
sa diferença de densidade, de
Arpu, de participação de da-
dos num período muito, muito
curto. A competição vai redu-
zir o tempo de desenvolvimen-
to de inovação e o tempo para
o aumento da densidade de li-
nhas.

Como deve ficar a participação
dasquatrograndesoperadorasna-
cionais (Vivo, Claro, TIMeOi)?
A experiência de mercados
mais maduros no mundo mos-
tra que as operadoras devem
ter um equilíbrio. Por exem-
plo, a Inglaterra, que deve ser
o mercado mais competitivo
do mundo, tem quatro opera-
doras com mais ou menos a
mesma participação no volu-
me e no valor. Crescer no volu-
me e no valor com percurso or-
gânico tem muito custo. Se ca-
da operador no mercado tiver
o desafio de dobrar a participa-
ção no volume vai perder mui-
to dinheiro. Porque o custo de
aquisição do cliente é muito
maior do que o caixa gerado
pelas empresas.

Asoperadorasreclamamdarenta-
bilidade baixa no Brasil. Dá para
mudar isso?
Dá sim. Todas as operadoras
perceberam esse ponto. Todas
as empresas falam da impor-
tância de reduzir custos, de re-
duzir subsídios de aparelhos,
de evitar duplicação de investi-
mentos. É umamaturidade pa-
ra aumentar a rentabilidade e
a sustentabilidade. ●

NEGÓCIOS

Luca Luciani:presidente da TIMBrasil

ENTREVISTA

AVISO DE CREDENCIAMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR

Ministério das
Comunicações

Chamamento Público n° 002/2009 – GESAU/DR/SPI
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, com Plano de

Saúde identi cado por CorreiosSaúde, registro naANS no 35.376-1, por meio de sua
Diretoria Regional São Paulo Interior, CNPJ/MF 34.028.316/7101-51, localizada à
PraçaDomPedro II, 4-55 –Centro –Bauru/SP, torna público que estará credenciando
com base no processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2009–GESAU/DR/SPI,
com respaldo no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, no período de 19/10/2009 a
18/10/2010, pessoas físicas, pro ssionais equiparados à pessoa jurídica e pessoas
jurídicas para a prestação de serviços hospitalares: ambulatorial, médico-hospitalar,
urgência 24 h; clínica ambulatorial: fonoaudiologia, nutrição, psicologia; consultórios
ou clínicas de assistência odontológica, serviços de remoção, HomeCare e/ou
Banco de Sangue; aos bene ciários da ECT, cadastrados no Sistema deAssistência
Médico-Hospitalar e Odontológico.

O credenciamento terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo
ser renovado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 meses, observados
os pré-requisitos constantes do Edital de Chamamento Público para Credenciamento
que encontra-se à disposição dos interessados na Rua Benedito Eleutério 5-79, Vila
Pací co – CEP 17050-370 – Bauru/SP, telefone (14) 3108-0247 e no site da ECT:
www.correios.com.br, contendo a relação de documentos e as demais condições
necessárias à participação, bem como as condições de execução e informação quanto
às tabelas que servirão de base para a remuneração dos serviços prestados.

O credenciamento somente se efetivará após parecer favorável da Área de
Saúde da ECT e da assinatura do Termo de Credenciamento.

Bauru, 19 de outubro de 2009
LUIZ ROBERTO PAGANI

Diretor Regional

AVISO DE CREDENCIAMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR

Ministério das
Comunicações

Chamamento Público n° 001/2009 – GESAU/DR/SPI
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, com

Plano de Saúde identi cado por CorreiosSaúde, registro na ANS no
35.376-1, por meio de sua Diretoria Regional São Paulo Interior, CNPJ/MF
34.028.316/7101-51, localizada à Praça Dom Pedro II, 4-55 – Centro – Bauru/SP,
torna público que estará credenciando com base no processo de Inexigibilidade de
Licitação nº. 001/2009–GESAU/DR/SPI, com respaldo no caput do art. 25 da Lei
8.666/93, no período de 19/10/2009 a 18/10/2010, pessoas físicas, pro ssionais
equiparados à pessoa jurídica e pessoas jurídicas para a prestação de serviços
de assistência à saúde, hospitalar, ambulatorial, médico-hospitalar, urgência 24h,
perícia médica, clínica ambulatorial/SADT (serviços auxiliares de diagnóstico
e terapia), consultórios e assistência odontológica aos bene ciários da ECT,
cadastrados no Sistema de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológico.

O credenciamento terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
renovado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 meses, observados os
pré-requisitos constantes do Edital de Chamamento Público para Credenciamento
que encontra-se à disposição dos interessados na Rua Benedito Eleutério 5-79,
Vila Pací co – CEP 17050-370 – Bauru/SP, telefone (14) 3108-0247 e no site
da ECT: www.correios.com.br, contendo a relação de documentos e as demais
condições necessárias à participação, bem como as condições de execução e
informação quanto às tabelas que servirão de base para a remuneração dos
serviços prestados.

O credenciamento somente se efetivará após parecer favorável da Área de
Saúde da ECT e da assinatura do Termo de Credenciamento.

Bauru, 19 de outubro de 2009
LUIZ ROBERTO PAGANI

Diretor Regional

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No L-117/09

TOMADA DE PREÇOS No 011/09
TIPO: “MENOR PREÇO” - GLOBAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços jantar, para encontro Anual de
Conselheiros do CREA-SP. Data de recebimento das propostas: até o dia 04/11/09, das 8h às 17h.
Data de abertura das propostas: 05/11/09, às 14h. Local de realização da Sessão Pública: Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1059 - 7º andar - Pinheiros - São Paulo, SP. Edital disponível no site
www.creasp.org.br e na sede do CREA-SP, no endereço acima, das 8h às 17h.

São Paulo, 16 de outubro de 2009

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Creasp 0600536263

Presidente

MUDANÇAS–Luciani, nocomandodaTIM, temcomoprioridademelhorarqualidadedoserviçodevoz

‘BrasilémotordecrescimentodaTIM’

SECRETARIA DO VERDE 
E DO MEIO AMBIENTE

EDITAL

O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES convida para
a 2ª Audiência Pública, com o objetivo de discutir questões relacionadas ao licenciamento

ambiental do Plano de Controle de Inundações do Vale do Anhangabaú, bem como obter
novos subsídios para a análise do Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA, oportunidade em que
ele será apresentado e debatido, e que serão prestados esclarecimentos e colhidas sugestões.

Data: 28 de outubro de 2009

Horário: 18 horas

Local: Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz - UMAPAZ

Endereço: Av. IV Centenário, nº 1268 - Portão 7 - A - Parque Ibirapuera

O EVA está disponível para consulta, no horário das 10:00 às 16:00 horas, nos dias úteis,
no CADES, à Rua do Paraíso, 387, 7º andar, telefones 3396-3309 / 3396-3315.

Executivo italiano
fala em
‘relançar’ a
empresa no País
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 out. 2009, Economia & Negócios, p.B10.




