
TIM investe em estilo mais brando de vida 
Ana Gabriela Saboya  
 
Campanha incorpora perfil e valores do brasileiro. 
 
A TIM - segunda maior operadora de telefonia móvel do Brasil, com 20,2 milhões de clientes - 
anunciou ontem em São Paulo o início de nova investida institucional, inspirada na cultura do 
surfe e em estilo de vida mais brando. Com o mote "Use nossa tecnologia para viver melhor", a 
campanha, que entra no ar na noite de hoje, é estrelada pelo heptacampeão mundial de surf, 
Kelly Slater. Os investimentos não foram revelados. 
 
O presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira de Araujo, explica que a nova campanha faz parte 
de estratégia de "tropicalização" da empresa. "Queremos incorporar o perfil e os valores do 
brasileiro, utilizando o espírito do surfe", disse o executivo.  
 
Na ocasião, a TIM também apresentou equipe composta pelos oito atletas brasileiros que 
participam do World Championship Tour (WTC), a mais importante competição profissional do 
surfe. A operadora irá patrocinar a equipe por dois anos. Outros patrocínios serão mantidos, como 
o TIM Festival, o Prêmio TIM de Música e o apoio ao jogador de futebol Ronaldo Nazário, o 
Ronaldo Fenômeno do Real Madrid. 
 
Na avaliação do presidente da TIM na América Latina e do Conselho de Administração da TIM 
Brasil, Giorgio della Seta, a concorrência do setor exige renovação da postura frente ao 
consumidor. "Mais do que uma empresa de telefonia, somos uma empresa de comunicação", 
afirma. "O cliente deve aproveitar nossa tecnologia de ponta de um jeito inteligente". 
 
Pelo levantamento mais recente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em fevereiro 
o País tinha 88,065 milhões de telefones móveis. O volume é 0,68% maior em relação a janeiro e 
30,64% superior sobre 2005. Do total, mais de 80% correspondem aos telefones pré-pagos. Em 
fevereiro, 594,4 mil telefones celulares foram ativados. Trata-se do menor número desde janeiro 
de 2004. 
 
A Vivo tem 34,1% do mercado, com uma pequena queda em relação aos 34,3% de janeiro. A 
TIM, por sua vez, obteve 23,52% contra 23,45% no mês anterior. A empresa italiana manteve a 
vice-liderança novamente, à frente da concorrente Claro, que encolheu de 21,56% para 21,51%. 
 
A TIM ainda não divulgou seus números em 2005. A matriz prevê um crescimento de 10% nas 
vendas da subsidiária em 2006. 
 
Lançado telefone sem fio para Internet 
Mariana Durão 
 
A Edge-Core, empresa do grupo taiwanês Accton, acaba de lançar o primeiro telefone wireless 
equipado com o software do Skype - programa gratuito que oferece telefonia através da Internet. 
Essa é mais uma investida do grupo para crescer no País, onde iniciou sua operação há cinco 
meses com a aquisição da XB Systems. De acordo com o diretor da companhia para a América do 
Sul, Luis Quintino, a meta é da Edge-Core é que os países da América Latina atinjam participação 
de 10% em seu faturamento global nos próximos dois anos. Em 2005 o grupo Accton registrou 
receita de US$ 860 milhões, um crescimento de 14,6% sobre o ano anterior.  
 
A Edge-Core atua basicamente na fabricação de quatro linhas de equipamentos de rede: switches, 
VoIP, wireless e VPN routers (roteadores). Atualmente 90% das vendas da empresa no Brasil 
estão concentradas na primeira linha, mas a meta é elevar as vendas das demais ao longo do 
tempo. No caso dos switches, a Accton pretende aumentar dos atuais 2% para 20% a 
participação de mercado no mercado nacional em três anos. 



 
"Temos tecnologia de ponta e preço interessante a oferecer, o que nos dá condições de chegar a 
esse objetivo e brigar com concorrentes como a Cisco. O mercado de switches movimenta US$ 
350 milhões ao ano e cresce em média 4%", diz Quintino.  
 
Nesse mesmo período,a idéia é que as soluções de voz sobre IP (VoIP) - tecnologia que possibilita 
a telefonia pela Internet ou rede IP - sejam responsáveis por 15% a 20% da receita da empresa. 
Recentemente a empresa apresentou dez novos produtos modulares (que permitem o 
aproveitamento da infra-estrutura já montada nas empresas) voltados ao mercado corporativo. 
 
Usuários de VoIP deverão somar 55 milhões, em 2009 
 
O mercado de Voz sobre IP atingiu 16 milhões de usuários em 2005 e deve chegar até 55 milhões 
em 2009, um aumento de 62% na base. Até lá a expectativa é de que sejam gastos cerca de US$ 
21 bilhões em equipamentos VoIP no mundo.  
 
"O Brasil tem um parque enorme de empresas e um potencial ainda não desenvolvido para o 
consumo de produtos de telefonia IP. Ainda há um grande campo no mercado corporativo, pelo 
fato de sua adoção representar uma grande redução de custos, e mais à frente nos produtos para 
pessoa física", aponta Quintino, para quem o crescimento das linhas fixas deve se desacelerar a 
partir de 2008, abrindo espaço para a telefonia celular e VoIP.  
 
A estratégia da Edge-Core para se expandir engloba investimentos na certificação de novos canais 
de venda, aumentando a capilaridade da empresa. "Queremos captar e capacitar novos parceiros 
e chegar ao fim do ano com pelo menos 100 revendedoras certificadas e treinadas", diz Quintino.  
 
Em relação ao público-alvo, Quintino explica que a empresa herdou grande parte dos clientes da 
XB, cuja atuação se focava no segmento governamental. A carteira da Edge no Brasil é composta 
por cerca de 250 clientes, dos quais 80% da área pública e 20% da área privada. Até 2007 a 
empresa quer que essa divisão se altere para 50% cada. "Temos vários projetos sendo 
desenvolvidos junto a grandes empresas, como data centers, call centers e mesmo operadoras".  
 
O mercado brasileiro é a base da Edge-Core na América Latina, onde o grupo vê grandes chances 
de crescimento. Inicialmente a meta é ampliar a atuação no México, onde a empresa abriu um 
escritório há duas semanas, e no Brasil. A desvalorização do dólar frente ao real favorece a 
operação nacional, já que a Edge-Core atua basicamente a partir de importações da China e 
Taiwan, onde fabrica seus equipamentos em regime de OEM (Original Equipment Manufacturing).  
 
"Na América do Sul temos parcerias na Argentina e Colômbia, onde esperamos fechar um projeto 
com um grande cliente corporativo em breve. Nossos planos são que a América Latina detenha 
10% do faturamento global da Edge-Core em dois anos", adianta o executivo.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 abr. 2006, Empresas, p. B-3  
 


