
TIM Brasil quer atrair 600 mil novos clientes até o final do ano  

Fernando Ítalo 

"Estamos apaixonados pelo Brasil". A frase do presidente da Telecom Italia, Mauro Sentinelli, 
define a importância estratégica do País para o grupo, focado na telefonia celular. O Brasil é a 
prioridade, já que o mercado italiano, onde a Telecom tem o maior número de clientes, se 
encontra estagnado. A ordem é centrar fogo no Brasil, especialmente no filão de GSM, em que a 
TIM Brasil, braço da Telecom, está se consolidando. A meta é crescer 60% até dezembro próximo, 
de 1 milhão para 1,6 milhão de clientes.  

Para atingir os números projetados, a TIM trata de expandir a cobertura do GSM. A área de 
expansão atual é a área 10, onde a TIM Nordeste começa a operar hoje seu sistema de GSM nos 
estados de Pernambuco e Ceará.  

A expectativa é que os dois Estados respondam por um sexto do crescimento previstos para este 
ano, com a conquista de 100 mil novos usuários de GSM, sendo 60 mil em Pernambuco e 40 mil 
no Ceará. Nesta fase de lançamento, a cobertura vai se limitar às regiões metropolitanas do 
Recife (PE) e Fortaleza (CE) e ao consumidor pessoa física.  

No dia 1º de setembro, passam a ser oferecidos os produtos corporativos. Até dezembro, serão 
cobertos 54 municípios nos dois estados. No primeiro trimestre de 2004, a TIM Nordeste, que 
atua nos seis estados da área 10, lança a tecnologia nas quatro capitais restantes em sua região - 
Natal (RN), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Teresina (PI).  

Ampliação da cobertura  

A TIM iniciou o seu projeto de GSM no Brasil em outubro do passado, através da TIM Sul e TIM 
Maxitel. Na primeira etapa, disponibilizou o GSM em 70 cidades de sete Estados. Na segunda, 
ampliou a cobertura, somando 280 cidades em 18 Estados e no Distrito Federal. Nesta terceira, o 
alvo é justamente a área 10.  

A empresa não revela quanto investiu no projeto, nem quanto será aportado na fase atual. Diz 
apenas que o grupo Telecom Italia, desde a chegada ao Brasil, em 1998, investiu US$ 4,5 bilhões 
no País.  

O sucesso é proporcional à injeção de capital. A TIM soma no País 6,3 milhões de clientes, sendo 
5,3 milhões de TDMA e o restante de GSM. Só na área 10, onde tem 58,4% de participação de 
mercado, são dois milhões de aparelhos TDMA, 37% da planta de TDMA da operadora. Além 
disso, a TIM é, por enquanto, a única telefônica no mercado nacional a oferecer as duas 
tecnologias.  

Resultados animadores  

São estes resultados que animam os controladores, com 40 milhões de clientes no mundo. No 
país da matriz, a Telecom Italia soma 26 milhões de clientes. "Praticamente já não há como 
crescer na Itália", afirma Sentinelli. Já os outros mercados onde o grupo está presente nem de 
longe têm o potencial para o nicho de telefonia celular que o Brasil.  

São a Grécia, Turquia e os países sul-americanos, onde a Telecom Italia só não está presente na 
Colômbia, Paraguai e México. Nenhum desses mercados têm um volume de usuários comparável 
ao brasileiro.  



Ressalte-se que os dois únicos mercados em que a Telecom Italia utiliza o TDMA são o Brasil e a 
Bolívia. O presidente mundial, que também preside a GSM Association - entidade que reúne 
operadoras que utilizam a tecnologia - nega, mas fica cada vez mais evidente que o foco 
prioritário do grupo no Brasil progressivamente deixará de ser o TDMA. Afinal, o GSM possibilita 
uma gama de serviços e recursos infinitamente superiores ao TDMA - é o caso, por exemplo, da 
transmissão de imagens em movimento. A transição, porém, vai se desenvolver no médio prazo.  

O fator limitador do GSM é a cobertura no País, ainda modesta. Esta realidade, no entanto, está 
mudando rapidamente com a expansão das redes GSM e os acordos de roaming entre as 
operadoras brasileiras. Por enquanto, a TIM Brasil argumenta que o GSM é ideal para o 
consumidor que busca serviços de ponta e o TDMA para quem precisa de mobilidade. Este 
discurso tende a ser alterado nos próximos tempos, pois o GSM se expande em boa velocidade. 
Até o final deste ano, como diz o próprio Sentinelli, o mundo passará de 700 milhões para cerca 
de 1 bilhão de usuários de GSM.  

kicker: O mercado italiano está estagnado. A ordem na Telecom Italia é crescer no Brasil  
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