


do que pensei" 

Oitaliano Luca Luciani chegou 
ao Brasil, no dia 3 de janeiro 
de 2009, trazendo com ele um 
plano de cinco passos para re

cuperar os resultados da TIM. terceira 
maior operadora de celulares do país. 
Luciani, de 42 anos, fizera uma carreira 
exemplar na Itália e acabava de ser in
dicado presidente da operação brasileira. 
Na época, as ferozes disputas societárias 
que culminaram na entrada da espanho
la Telefónica no bloco de controle da 
Telecom Itália, controladora da TIM. 
haviam desidratado a empresa no Brasil. 
Em 2008, ela havia sido ultrapassada 
pela Claro e. pela primeira vez em sua 
história de 12 anos no país. a participa
ção de mercado diminuíra —, de 25,8%, 
em 2007, para 24,1%. As cinco medidas 
salvadoras de Luciani faziam todo o 
sentido — resgatar o apelo de inovação 
da marca, oferecer planos segmentados 
por tipo de cliente, investir nas lojas, 
melhorar a qualidade do serviço e am
pliar a eficiência da rede. Fora do papel, 
elas fariam a TIM retomar o caminho 
do crescimento no mercado brasileiro. 
O problema é que a vida real normal
mente é mais complicada que um plano 
de negócios — e uma série de imprevis
tos atrapalhou o movimento que trans
forma planejamento em execução e 
execução em resultado. A TIM terminou 
o ano passado ligeiramente menor do 
que em 2008. com uma receita de 18,2 
bilhões de reais e 23,6% de participação 
de mercado (veja quadro ao lado). "Foi 
um ano muito duro. mais difícil do que 

pensei", diz Luciani. '"Mas agora creio 
que estamos no caminho certo. Há sinais 
inequívocos de melhora."' 

De fato, em seu primeiro ano à frente 
da TIM brasileira, Luciani pode se orgu
lhar de algumas vitórias. A principal 
delas — e que pode se transformar no 
grande trunfo da operadora em 2010 — 
foi a conclusão da compra da Intelig. 
celebrada em dezembro do ano passado. 
Além de uma economia da ordem de 
1 bilhão de reais por ano com aluguel de 
rede. a Intelig permitirá à TIM oferecer 
serviços convergentes de banda larga e 
telefonia fixa. a exemplo do que faz a Oi 
(Claro e Vivo. por enquanto, estão fora 
desse jogo). O lucro líquido em 2009 foi 
de 215 milhões de reais, 19% maior que 
o registrado em 2008 — a despeito da 
crise que afetou o setor no primeiro se
mestre. Os custos também caíram, em
purrados principalmente pelo sucesso 
das promoções de venda de chips avul
sos, sem o subsídio de aparelhos. Além 
disso, a TIM conseguiu se manter como 
a operadora com a maior receita média 
por usuário, de 27 reais. Num mercado 
em que as operadoras se digladiam pelos 
melhores clientes, não é pouca coisa. 
"Está claro que a TIM recebeu fôlego 
novo", diz Bruno Baptistão Neto. ana
lista de telecom da consultoria Frost& 
Sullivan. "Só não se sabe com que obje
tivo: se para crescer de maneira susten
tada ou para enfeitar a noiva para a Te
lefônica.'' O analista se refere aos rumo
res de que uma fusão entre as duas em
presas ocorrerá até o final de maio. 



Aumentar a receita com serviços foi 
O maior desafio da gestão de Luciani 
— e a principal meta que ele não con
seguiu bater. Apesar de ter ampliado em 
13% o número de clientes em 2009, pa
ra cerca de 41 milhões, o faturamento 
com o uso de celular, de 12 bilhões de 
reais, caiu 0,2% ante igual período de 
2008, já considerado o pior ano da TIM. 
Isso se explica, em grande parte, pelo 
baque sofrido pela operadora com o fim 
das promoções do Natal de 2008 — en
quanto as concorrentes fizeram novas 
ofertas, a TIM voltou a cobrar as tarifas 
normais. A política contribuiu para que 
mais de 2 milhões de usuários deixas
sem a TIM entre os meses de abril e 
maio. Por causa da debandada, quase 
1 bilhão de reais deixaram de entrar no 
caixa da empresa. "É natural que ocorra 
esse movimento após o término de uma 
oferta", diz Luciani. "Mas o choque foi 
muito maior do que esperávamos." Para 
estancar a sangria, os executivos da TIM 
centraram esforços na captura de clien
tes do tipo pré-pago, mais fáceis — e 
mais baratos — de ser conquistados. "A 
volta ao crescimento da base absorveu 
a atenção da companhia", afirma um 
alto executivo da TIM. "Durante seis 
meses, só apagamos incêndios." 

O foco no segmento pré-pago. em 
franca expansão nas regiões Norte e Nor
deste, acabou desviando Luciani de um 
de seus objetivos mais caros: o cresci
mento em São Paulo, maior e mais lu

crativo mercado do país. A TIM vinha 
perdendo clientes na capital paulista des
de meados de 2007 — mas a entrada da 
Oi na região, em setembro de 2008, e um 
súbito recrudescimento da concorrência 
transformaram esse mercado numa pra
ça de guerra. Entre junho de 2009 e ja
neiro deste ano, os dois maiores fran
queados da TIM em São Paulo — a 
T V M e a MCS. que, somadas, contavam 
com 85 lojas — migraram para os rivais. 
Resultado: no mês de dezembro, o mais 
forte para as operadoras, a TIM conse
guiu adicionar 24 000 novos clientes na 
capital — um quarto do que conquista
ram tanto a Oi quanto a Vivo. 

Em meio a tantos desafios, Luciani 
decidiu parar tudo e recomeçar pratica
mente do zero. Substituiu mais de 20 
diretores da antiga gestão, reduziu as 
vendas de produtos como TTM fixo e 

tos com fornecedores, diminuindo os 
valores em até 50%. Ao mesmo tempo, 
despachou para 12 capitais e outras 250 
cidades veículos equipados com chip das 
quatro principais operadoras do país. de 
modo a identificar os locais onde a co
bertura de voz da TIM era inferior à das 
demais. Com base nesse levantamento, 
Luciani investiu para ampliar a capaci
dade da rede 2G (de voz), a fim de sus
tentar o expressivo aumento na base de 
clientes. A medida permitiu que a ope
radora cumprisse 100% da meta de qua
lidade exigida pela Anatei. Há um ano. 
esse índice era de 87%. Finalmente, ele 
percebeu que era preciso se render à on
da de promoções que costumam pipocar 
no mercado brasileiro — quando ainda 
estava na Itália, Luciani era um crítico 
contumaz da política agressiva de ofertas 
praticada pelas operadoras, tidas por ele 
como '"destruidoras de valor". "Os resul
tados recentes deixam claro que as me
didas foram acertadas", diz Rogério 
Roman, diretor de estratégia da consul
toria Deloitte. Apesar dos avanços. Lu
ciani sabe que sua missão ainda está 
longe de ser completada. "Este será um 
ano decisivo para a TIM", diz. "Agora 
que a casa está em ordem, vamos nos 
dedicar integralmente à qualidade dos 
serviços e ao aumento da receita." 

banda larga móvel em 
cidades onde o serviço 
deixava a desejar (a 
TIM conta com a pior 
cobertura 3G do país, 
segundo a Anatei, agên
cia que regula o setor) 
e renegociou os contra-
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