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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ESTE FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Este formulário foi elaborado com base na Instrução CVM 480.
A data da última atualização deste Formulário de Referência não significa, necessariamente,
que este documento teve todas as suas informações atualizadas até tal data, mas tão-somente
que algumas ou todas as informações nele contidas foram atualizadas em cumprimento ao
disposto no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 24 da Instrução CVM 480.
Este Formulário de Referência não se caracteriza como documento de oferta pública de títulos
e valores mobiliários da Companhia nem constitui oferta de venda ou de compra de títulos e
valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição.
As informações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando
mencionado de forma diversa.

ITEM 1:
IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO
FORMULÁRIO
1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO
FORMULÁRIO

1.1. Declaração do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores da
Companhia:
Luca Luciani, Diretor Presidente da Companhia, declaro que revi este formulário de
referência, que todas as informações aqui contidas atendem ao disposto na Instrução CVM
480, em especial nos seus artigos 14 a 19, e que este conjunto de informações é um retrato
verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da Companhia, dos riscos
inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.
Claudio Zezza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, declaro
que revi este formulário de referência, que todas as informações aqui contidas atendem ao
disposto na Instrução CVM 480, em especial nos seus artigos 14 a 19, e que este conjunto de
informações é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da
Companhia, dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.
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ITEM 2:
AUDITORES

2.1.

Em relação aos auditores independentes, indicar :

a) Nome
empresarial
b) Nome das
pessoas
responsáveis, CPF
e dados para
contato

Exercício social de
2007

Exercício social de
2008

Directa Auditores

Directa Auditores

Exercício social de
2010 a 2014

ERNST & YOUNG
PricewaterhouseCooper
Auditores Independentes
s Auditores
S.S.
Independentes

Ernesto Rubens
Ernesto Rubens
Claudio Camargo
Sergio Eduardo Zamora
Gelbcke
Gelbcke
CPF: 107.092.038-02
CPF: 107.092.038-02
CPF: 062.825.718-04 CPF: 062.825.718-04
Tel: ( 21) 2109-1744
Tel:
Tel: (11) 2141-6300
Tel: (11) 2141-6300
Email:
Email:
Email:
Email:
claudio.camargo@br.ey. sergio.zamora@br.pwc.
gelbcke@directapkf.co gelbcke@directapkf.co
com
com
m.br
m.br

c) Data de
contratação dos
serviços

d) Descrição dos
serviços
contratados

Exercício social de
2009

20/12/2006

05/03/2008

26/02/2009

23/02/2010

Revisões trimestrais,
Revisões trimestrais,
Revisões trimestrais,
Revisões trimestrais,
auditoria das
auditoria das
auditoria das
auditoria das
demonstrações
demonstrações
demonstrações contábeis
demonstrações
contábeis anual,
contábeis anual,
anual, auditoria dos
contábeis anual,
auditoria dos controles auditoria dos controles
controles internos,
auditoria dos controles
internos, auditoria para internos, auditoria para auditoria para fins de
internos, auditoria para
fins de consolidação
fins de consolidação
consolidação pela
fins de consolidação
pela controladora
pela controladora
controladora indireta
pela controladora
indireta Telecom Itália indireta Telecom Itália
Telecom Itália
indireta Telecom Itália

e) Eventual
substituição do
auditor,
informando
Não aplicável
i) justificativa da
substituição
ii) razões do
auditor

Não aplicável

Unificação de auditores
independentes para o
grupo Telecom Itália

Unificação de auditores
independentes para o
grupo Telecom Itália

2.2. Informar montante total de remuneração dos auditores independentes no último
exercício social, discriminando os honorários relativos a serviços de auditoria e os
relativos a quaisquer outros serviços prestados
2009
R$ mil

Honorários de serviços de auditoria
Honorários relativos a outros serviços
Total

7,137
84
7,221

2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

4

ITEM 3:
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

3.1.

Com base nas demonstrações financeiras ou, quando o emissor estiver obrigado a
divulgar informações financeiras consolidadas, com base nas demonstrações
financeiras consolidadas, divulgar :

R$ mil
Patrimônio líquido
Total do ativo
Receita liquida
Lucro bruto
Resultado líquido
Numero de ações
Valor patrimonial por ação
Resultado liquido por ação

2009

2008

2007

8.322.715
17.449.734
13.105.935
6.382.753
214.893
2.475.735.060
3,36
0,09

7.790.456
16.239.468
13.147.175
6.083.378
180.152
2.343.826.537
3,32
0,08

7.750.486
14.546.325
12.483.779
5.751.921
68.302
2.333.964.163
3,32
0,03

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje
divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda),
o emissor deve:
a. informar o valor das medições não contábeis
b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas
R$ mil
Resultado líquido
(+) Provisão para IR e CS
(+) Resultado Financeiro Líquido
EBIT (Lajir)
(+) Amortização e Depreciação
EBITDA (Lajida)

2009
214.893
(5.516)
(256.616)
477.025
(2.582.807)
3.059.832

2008
180.152
64.254
(374.975)
490.873
(2.408.545)
2.899.418

2007
68.302
(166.837)
(281.500)
516.638
(2.323.674)
2.840.312

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
A Companhia calcula o EBITDA (LAJIDA) como sendo o lucro ou prejuízo antes do
resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição social, depreciação e
amortização. A medição não é contábil, não possui um padrão unificado, podendo apresentar
divergências de metodologias de cálculo entre companhias. O EBITDA é uma medição de
conhecimento universal e muito utilizada pelo mercado financeiro para avaliação de
desempenho financeiro, sendo uma alternativa simplificada para se calcular o fluxo de caixa
da Companhia.
3.3. Identificar e comentar qualquer evento subseqüente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Não ocorreu nenhum evento subseqüente após 31 de dezembro de 2009.
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3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais,
indicando:
a. regras sobre retenção de lucros
b. regras sobre distribuição de dividendos
c. periodicidade das distribuições de dividendos
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais
Exercícios sociais encerrados em 31.12.2009, 31.12.2008 e 31.12.2007
a) Regras sobre O saldo do lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo
retenção de lucros obrigatório ou ao dividendo prioritário das ações preferenciais será destinado a uma
reserva suplementar para expansão dos negócios sociais, que não poderá ultrapassar
80% (oitenta por cento) do capital social. Atingido este limite, caberá à Assembléia
Geral deliberar sobre o saldo, procedendo à sua distribuição aos acionistas ou ao
aumento de capital social.
Segundo seu Estatuto Social, a Companhia deve distribuir como dividendo
b) Regras sobre
obrigatório a cada exercício social findo em 31 de dezembro, desde que haja
distribuição de
valores disponíveis para distribuição, quantia equivalente a 25% sobre o lucro
dividendos
líquido ajustado.
As ações preferenciais não têm direito a voto, sendo a elas asseguradas as seguintes
preferências ou vantagens: (i) prioridade no reembolso de capital, sem prêmio e (ii)
pagamento de dividendos mínimos não cumulativos de 6% ao ano, calculado sobre
o valor resultante da divisão do capital subscrito pelo número total de ações de
emissão da Companhia.

c) Periodicidade
das distribuições
de dividendos

d) Restrições à
distribuição de
dividendos

3.5.

Em atendimento à Lei nº 10.303/01, o Estatuto Social da Companhia sofreu
alterações, incluindo o parágrafo 1º do Art. 10, que assegura aos titulares de ações
preferenciais, ano a ano, o direito de receber dividendo por ação correspondente a
3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação, segundo o último
balanço aprovado, sempre que o dividendo estabelecido segundo este critério for
superior ao dividendo calculado segundo o critério descrito no parágrafo acima.
A periodicidade da distribuição de dividendos é anual e os órgãos da administração
poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do parágrafo 7º
do artigo 9º da Lei 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinente, os quais
poderão ser imputados aos dividendos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei
6.404/76, mesmo quando incluídos no dividendo mínimo das ações preferenciais.
Não há restrições quanto a distribuição de dividendos, exceto aquelas estabelecidas
por lei.

Em forma de tabela, indicar, para cada um dos 3 últimos exercícios sociais:

a. lucro líquido ajustado para fins de dividendos
b. dividendo distribuído, destacando juros sobre capital próprio, dividendo obrigatório e
dividendo prioritário, fixo e mínimo
c. percentual de dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
d. dividendo distribuído por classe e espécie de ações, destacando juros sobre capital
próprio, dividendo obrigatório e dividendo prioritário, fixo e mínimo
e. data de pagamento do dividendo
f. taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
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2009

2008

2007

2.775.734
5.373.362
8.149.096

2.593.337
5.020.273
7.613.610

2.571.849
4.978.676
7.550.525

322.402

301.216

298.720

2.834.872
5.487.843
8.322.715

2.653.574
5.136.882
7.790.456

2.639.960
5.110.526
7.750.486

Dividendos: 3% para as ações preferenciais de acordo com a
Lei nº 10.303/01

164.635

154.106

153.316

Lucro líquido do exercício
(-) Constituição da reserva legal
Lucro líquido ajustado

214.893
(10.744)
204.149

180.152
(9.008)
171.144

76.095
(3.805)
72.290

51.037

42.786

18.073

153.112
204.149
-

128.358
171.144
-

54.217
72.290
139.697

204.149
3,7%
0,1251
25/06/2010

171.144
3,3%
0,1107
16/06/2009

211.987
4,1%
0,1377
24/06/2008

(em R$ mil)
Dividendos das ações preferenciais
Capital social ações ordinárias
Capital social ações preferenciais
Capital social
Dividendos: 6% para as ações preferenciais de acordo
com o estatuto
Patrimônio líquido - ações ordinárias
Patrimônio líquido - ações preferenciais
Total patrimônio líquido

Dividendos mínimos a preferencialistas
Dividendos mínimos calculados com base em 25% do lucro
ajustado
(+) Dividendos complementares à distribuição do resultado
calculados com base em 75% do lucro ajustado
(=) Dividendos referente a distribuição do resultado – 100%
(+) Distribuição de 100% da reserva para expansão
Total dos dividendos propostos (integralmente a
preferencialistas)
Dividendos (% Patrimônio Líquido) Ações preferenciais
Dividendos por ação (em R$) Ações preferenciais
Data do pagamento do dividendo

g. lucro líquido retido
Não ocorreu.
h. data da aprovação da retenção
Não aplicável.
3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta
de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Do total de R$211.987 mil de dividendos distribuídos em 2007, R$139.697 mil referem-se a
conta de reserva de expansão.
3.7. Em forma de tabela, descrever o nível de endividamento do emissor, indicando:
a. montante total de dívida, de qualquer natureza
b. índice de endividamento (passivo circulante mais o não-circulante, dividido pelo
patrimônio líquido)
c. caso o emissor deseje, outro índice de endividamento, indicando:
i.
o método utilizado para calcular o índice
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ii.
o motivo pelo qual entende que esse índice é apropriado para a correta
compreensão da situação financeira e do nível de endividamento do emissor
O quadro abaixo apresenta o endividamento financeiro consolidado de curto e longo prazo.
Valores em milhares de reais

Em 31 de dezembro
2008
2009

2007
Empréstimo e Financiamento de Curto Prazo

798.625

1.482.705

1.417.363

Empréstimo e Financiamento de Longo Prazo

1.327.997

2.066.514

2.742.595

0

0

0

2.126.622

3.549.219

4.159.958

0,27

0,46

0,50

Debênture
Divida Total
Índice de endividamento

3.8. Em forma de tabela, separando por dívidas com garantia real, dívidas com
garantia flutuante e dívidas quirografárias, indicar o montante de obrigações do emissor
de acordo com o prazo de vencimento:
a. inferior a 1 ano
b. superior a 1 ano e inferior a 3 anos
c. superior a 3 anos e inferior a 5 anos
d. superior a 5 anos
A tabela abaixo apresenta o montante de dívida da companhia de acordo com o prazo de
vencimento, em 31 de dezembro de 2009:
Valores em milhões de reais
Inferior Superior a
a 1 ano
1 ano e
inferior a 3
anos
289
807
Garantia
Real
0
0
Garantia
Flutuante
1.128
621
Garantia
Quirografária
1.417
1.428
Dívida Total

Superior a 3
anos e
inferior a 5
anos
266

Superior a 5 anos

2009

528

1.890

0

0

0

204

317

2.270

470

845

4.160

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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ITEM 4:
FATORES DE RISCO

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em
especial, aqueles relacionados:
A. à Companhia:
Nossos negócios serão afetados negativamente se formos impossibilitados de colocar
em prática, satisfatoriamente, nossos objetivos estratégicos. Fatores que estiverem
fora de nosso controle podem impedir que coloquemos em prática, com sucesso,
nossa estratégia.
Em 13 de abril de 2010, nós estabelecemos nossas prioridades estratégicas para o período
de 2010-2012. Elas visam aumentar nossa receita e o crescimento seletivo, ao mesmo
tempo em que mantém uma disciplina financeira. Para alcançarmos esse objetivo, iremos
focar o fortalecimento de nossa posição no mercado ao alavancar a telefonia móvel para
permitir o crescimento da Banda Larga e exploraremos as oportunidades oferecidas pela
substituição de telefonia fixa por móvel.
A capacidade da TIM de implementar e alcançar esses objetivos estratégicos pode ser
influenciada por certos fatores, incluindo aqueles fora de nosso controle, tais como:
•

decisões normativas e mudanças no ambiente normativo no Brasil;

• aumento no número de novos concorrentes no mercado brasileiro
telecomunicações, o que poderia diminuir a participação da TIM no mercado;

de

• uma competição maior e mais forte em seus principais mercados, causando, assim, um
queda nos preços dos serviços.
• A capacidade da TIM de fortalecer sua postura competitiva no Brasil, no mercado
de telecomunicação móvel:
• A capacidade da TIM de desenvolver e apresentar novas tecnologias atrativas para o
mercado, de lidar com a inovação, de fornecer serviços de valor adicionado e
aumentar o uso de seus serviços de telefonia fixa e móvel.
• o sucesso das novas tecnologias disruptivas que podem ocasionar redução significativa
nas receitas das operadoras de telefonia fixa e móvel;
• A habilidade da TIM de implementar eficiência;
• A capacidade da TIM de refinanciar endividamentos pendentes diante das atuais
condições de incerteza nos mercados de capitais e bancários, considerando que os
mercados de crédito em todo o mundo têm passado por uma severa redução na
liquidez e nas condições de captação;
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• A capacidade da TIM em atrair e manter funcionários altamente qualificados; e
• o efeito das flutuações nas taxas de câmbio.
Como resultado dessas incertezas, não há como assegurar que os objetivos identificados
pela administração podem ser alcançados da maneira e nos tempos aqui descritos.
A Companhia enfrenta uma crescente concorrência que pode prejudicar os
resultados das operações.
A abertura do mercado brasileiro para a concorrência em relação aos serviços de
telecomunicação prejudicou as margens históricas do setor. Devido ao aumento do número
de provedores SMPs (Serviço Móvel Pessoal) que iniciaram suas operações nos últimos
anos, a Companhia tem enfrentado concorrência crescente em todo o Brasil. Competimos
não só com prestadores de serviço móvel celular e Serviço Móvel Especializado (SME trunking), mas também com prestadores de serviços de telefonia fixa e acesso à internet,
devido à tendência de convergência e à substituição dos serviços móveis por outros
serviços e à tendência em relação ao bundling de serviços SMP com internet e outros
serviços. Conseqüentemente, o custo da manutenção de nossa participação nas receitas
aumentou e, no futuro, poderemos ter maiores custos com propaganda ou outros tipos de
custos para tentar manter ou expandir nossa presença no mercado. A Claro e a Vivo foram
autorizadas a fornecer SMP nas mesmas regiões que a TIM, completando a cobertura
nacional dessas operadoras. Além disso, a Oi foi autorizada a fornecer o serviço SMP no
estado de São Paulo.
Além disso, esperamos enfrentar aumento na concorrência em relação a outros serviços de
telecomunicações sem fio, tais como Serviço Móvel Especializado digital (trunking), pois
geralmente são mais baratos que os de telefonia celular. Além disso, espera-se que as
mudanças tecnológicas na área de telecomunicações - tais como o desenvolvimento dos
serviços 3G e VOIP - gerem novas fontes de concorrência.
O aumento da concorrência pode aumentar a taxa de desistência dos clientes e continuar a
prejudicar nossa participação no mercado e margens. Nossa capacidade de concorrer com
sucesso dependerá da eficácia do marketing e da nossa capacidade de prever e reagir aos
fatores competitivos que afetam o setor, incluindo novos serviços que venham a ser
introduzidos, mudanças na preferência dos clientes, tendências demográficas, situação
econômica, estratégias de preços e descontos dos concorrentes. Além disso, poderemos
enfrentar concorrentes com mais acesso a recursos financeiros e aos mercados de capitais.
Não podemos prever quais dos muitos fatores possíveis serão importantes na manutenção
da nossa posição competitiva ou que gastos serão exigidos para desenvolver e oferecer
novas tecnologias, produtos ou serviços. Se a Companhia não for capaz de concorrer com
sucesso, nosso negócio, condição financeira e resultado operacional serão
substancialmente prejudicados.
Existe a perspectiva de mudar as regras atuais para a exploração do serviço que podem
causar uma concorrência desequilibrada entre as titulares de serviço de telefonia fixa e
outros concorrentes. Por exemplo, a fusão entre as duas concessionárias Oi e Brasil
Telecom, que representaria um retrocesso em relação à arquitetura de liberalização e
prejudicaria a concorrência se não for contrabalanceada por medidas regulatórias
apropriadas (como as obrigações de Compartilhamento de Redes do Circuito Local).
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A Companhia poderá não conseguir enfrentar a recente tendência de consolidação no
mercado brasileiro de telefonia celular.
O mercado brasileiro de telecomunicações vem se consolidando, e a Companhia acredita
que essa tendência provavelmente continuará com possíveis joint ventures, fusões e
aquisições entre as empresas de telecomunicações. Caso essa consolidação realmente
ocorra, poderá resultar em maior concorrência no mercado. A Companhia poderá não estar
apta a superar as pressões de preço resultantes da consolidação em seu mercado, o que
prejudicará seus negócios, situação financeira e o resultado das operações.
A Companhia pode não receber receita de interconexão igual à atualmente recebida.
Desde julho de 2004, as tarifas de interurbanos passaram a ser livremente negociáveis
pelos prestadores de telefonia celular no Brasil, de acordo com as normas a serem
promulgadas pela Anatel. Conseqüentemente, as taxas de interconexão que podiam ser
cobradas no passado têm diminuído após os ajustes da inflação. Essas taxas devem
continuar a cair e, como resultado, reduzir a receita de interconexão em relação à atual
receita, podendo prejudicar os negócios, situação financeira e o resultado das operações.
A Companhia poderá ter dificuldades para atender as novas tecnologias de
telecomunicações.
O mercado de telefonia celular no Brasil está passando por significativas mudanças
tecnológicas, comprovadas por:
• Mudanças no ambiente de regulamentação, como a introdução da portabilidade
do número;
• Redução do período entre a introdução de novos produtos de telecomunicações e
suas necessárias atualizações ou substituições;
• Constante melhoria na capacidade e qualidade da tecnologia digital disponível
no Brasil;
• A realização de concorrência antecipada para concessão de licenças para
operação de bandas 3.5 GHz e 10.5 GHz (WI-MAX) com mobilidade limitada.
Os negócios da Companhia dependem de sua capacidade de expandir seus serviços e
manter a qualidade dos serviços prestados.
O desempenho da Companhia como operadora de serviços de telefonia celular dependerá
de sua capacidade de manter e expandir sua rede de serviços de telefonia celular. A
Companhia acredita que o crescimento previsto exigirá, entre outras coisas:
•

Desenvolvimento contínuo de seus sistemas operacionais e administrativos;

•

Aumento de suas atividades de marketing; e
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•

Capacidade de atrair, treinar e reter pessoal administrativo, técnico e de vendas
qualificado.

Estas atividades devem exigir muito do pessoal administrativo, operacional e financeiro.
O insucesso na administração do crescimento esperado poderá prejudicar a capacidade da
Companhia de manter a qualidade de seus serviços, com prejuízo para seus negócios,
situação financeira e resultado das operações.
Nossas operações dependem de nossa capacidade de manter e proteger nossa rede. Danos à
nossa rede e sistemas back-up podem resultar em atrasos de serviço ou interrupções e
limitar nossa capacidade de fornecer aos clientes um serviço confiável através de nossa
rede. A ocorrência de quaisquer desses eventos poderá afetar adversamente nossos
negócios, condição financeira e resultados operacionais.

Nossas operações dependem de nossa capacidade de manter, atualizar e - de forma
eficiente - operar a contabilidade, faturamento, atendimento ao cliente, tecnologia da
informação e sistemas de informação de gerenciamento.
Informações sofisticadas e sistemas de processamento são vitais para nosso crescimento e
nossa capacidade de monitorar os custos, apresentar faturas mensais pelos nossos serviços,
processar pedidos de clientes, fornecer atendimento ao cliente e alcançar eficiências
operacionais. Não há garantias de que seremos capazes de operar e atualizar com êxito
nossa contabilidade, sistemas de informação e processamento ou que esses continuarão a
apresentar desempenho conforme o esperado. Qualquer falha em nossa contabilidade,
sistemas de informação e processamento podem prejudicar nossa capacidade de arrecadar
pagamento dos clientes e responder de forma satisfatória às necessidades dos clientes, o
que poderia afetar de forma adversa nossos negócios, condição financeira e resultados
operacionais.
A Companhia poderá sofrer um índice mais elevado de rotatividade de clientes, que
poderia resultar em aumento de suas despesas operacionais e diminuição de sua
receita.
A rotatividade reflete o número de clientes que são desabilitados durante um período, e é
expressa como porcentagem da média simples de clientes no início e no final do período.
As altas taxas de rotatividade da Companhia decorrem basicamente dos agressivos
subsídios para a venda de aparelhos celulares praticados por seus concorrentes, condições
macroeconômicas adversas no Brasil e da severa política da Companhia de desabilitar os
clientes que não usam mais nossos serviços ou que não saldam suas contas. Conforme
indicaram suas taxas de rotatividade anteriores, a Companhia pode enfrentar uma taxa
mais alta de rotatividade de clientes, o que aumentará seu custo das operações e diminuirá
sua receita.
Certos acordos de dívida de nossas subsidiárias contêm avenças financeiras e
qualquer inadimplemento referente a tais acordos poderá exercer um efeito material
adverso sobre nossa condição financeira e fluxo de caixa.
Certos acordos existentes de dívida de nossas subsidiárias contêm restrições e avenças e
exigem a manutenção ou satisfação de específicos índices financeiros e testes. A
capacidade de nossas subsidiárias cumprirem esses índices financeiros e testes pode ser
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afetada por eventos além de nosso controle ou do controle das subsidiárias e não podemos
garantir que elas atenderão a esses testes. O não cumprimento ou não satisfação de
quaisquer dessas avenças, índices financeiros ou testes financeiros podem resultar em um
evento de inadimplemento segundo esses acordos. Em 31 de dezembro de 2009, nossas
subsidiárias tinham aproximadamente R$4,2 bilhões em dívida consolidada em aberto
(após hedge). Se não conseguirmos cumprir essas obrigações de serviço de dívida ou
cumprir com as avenças de endividamento, poderemos ser forçados a reestruturar ou
refinanciar esse endividamento, buscando capital líquido adicional ou venda de ativos.
Além disso, devido à nossa posição de dívida líquida em 2009 de R$ 1,7 milhão
(empréstimos e financiamentos mais juros acumulado e derivativos – passivo, menos
disponibilidades, derivativos – ativo, e investimentos em curto prazo), talvez precisemos
de fundos adicionais para cumprir nossas obrigações e conduzirmos nossas atividades.
Caso financiamentos públicos e privados não estejam disponíveis, a nossa condição
financeira, resultados e, conseqüentemente, o preço de mercado de nossas ações podem ser
prejudicados.
Enfrentamos riscos associados com litígios.
Nós e nossas subsidiárias somos parte de processos judiciais e outras ações judiciais. Um
resultado adverso ou qualquer acordo desses ou outros processos judiciais podem resultar
em significativos custos para a Companhia. Além disso, nossa alta administração poderá
ser obrigada a dedicar tempo substancial nesses processos, que poderia de outra forma ser
dedicado aos nossos negócios.
Qualquer modificação ou término de nossa capacidade de utilizar o nome comercial
“TIM” poderá afetar de forma adversa nossos negócios e resultados operacionais.
A Telecom Italia detém os direitos de propriedade sobre o nome comercial “TIM”. A
Telecom Italia poderá nos impedir de usar o nome comercial TIM a qualquer tempo. A
perda do uso do nome comercial “TIM” poderá exercer um efeito material adverso sobre
nossos negócios e resultados operacionais.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) recomendou que o Comitê
Administrativo de Desenvolvimento Econômico punisse as operadoras TIM, Claro e Vivo,
em função conduta excludente por meio dos valores cobrados para o VU-M, com vistas a
elevar os custos dos rivais. Todavia, no curto prazo, não foram identificados riscos à
Companhia.
B. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
A estrutura acionária de nossa controladora, Telecom Italia S.p.A, passou por
relevantes mudanças.
Em 28 de abril de 2007, Assicurazioni Generali S.p.A, Intesa San Paolo S.p.A,
Mediobanca S.p.A., Sintonia S.p.A e Telefónica S.A. firmaram um acordo para adquirir o
capital social total da Olimpia S.p.A., uma companhia que, no momento, detém
aproximadamente 18% do capital com direito a voto da Telecom Itália S.p.A., nossa
controladora indireta. Essa aquisição foi efetuada através da Telco S.p.A. (“Telco”) que,
com a conclusão dessa transação e a subseqüente incorporação da Olimpia S.p.A pela
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Telco (dezembro de 2007), passou a deter 23,6% e agora detém 24,5% do capital com
direito a voto da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta da TIM Participações.
A Anatel, agência reguladora brasileira de telecomunicações, aprovou a aquisição da
Olimpia pela Telco e impôs certas restrições para garantir a total segregação dos negócios
e das operações dos dois grupos, Telefónica e TIM, no Brasil. A Anatel já ratificou total
comprometimento da TI e TIM com as medidas as serem adotadas imediatamente após a
aprovação. As medidas adicionais requeridas pela Anatel em maio de 2008, que foram
enviadas a tempo à Anatel pela TIM Brasil, a TIM Celular e a TIM Nordeste, ainda estão
sob avaliação. Não podemos assegurar que a Anatel aprovará as medidas adicionais que
tomamos ou propusemos para atender a essa regulamentação.
A Anatel já ratificou total comprometimento da TI e TIM com as medidas que devem ser
adotadas imediatamente antes da aprovação. As medidas adicionais requeridas pela
regulamentação em maio de 2008 ainda estão sendo examinadas detalhadamente.
A aquisição da Olimpia pela Telco também está atualmente em análise pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em um processo do qual a TIM não é parte,
movido pelos acionistas da Telco, e está sujeita à aprovação do CADE.
As conseqüências caso: (i) a Anatel considere que as medidas adicionais tomadas ou
propostas para segregar os negócios da TIM e da Vivo no Brasil não são suficientes, ou (ii)
a autoridade antitruste brasileira não aprove a transação são imprevisíveis e podem ter
efeitos negativos nos negócios e resultados da TIM. Em 31 de julho de 2008, a Anatel
aprovou os instrumentos corporativos arquivados em 22 de novembro de 2007 após
encontrar plena consistência com as restrições impostas pelo regulamento aplicável da
Anatel.
C. a seus acionistas:
A acionista majoritária da Companhia poderá exercer o controle de forma contrária
ao interesse dos demais acionistas.
A Telecom Italia, por meio da detenção indireta da totalidade da participação na TIM
Brasil, nosso acionista controlador, e TIM Brasil são capazes de determinar as ações que
necessitam da aprovação dos acionistas, incluindo a eleição da maioria dos diretores e,
sujeito à lei brasileira, o pagamento de dividendos e outras distribuições. A Telecom Italia
ou a TIM Brasil poderá exercer tal controle de forma contrária aos interesses de outros
acionistas.
Devido ao não pagamento de dividendos nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2007, 2008, e 2009, os detentores de ações preferenciais passam a exercer direito de voto a
partir da assembléia geral de acionistas de 2010, até que o pagamento de dividendos
mínimos seja efetuado. Todavia, o impacto desse risco é mitigado pelo fato de nossa
controladora possuir mais de 50% das ações ordinárias. Uma vez pagos dividendos
mínimos concernentes às ações preferenciais, seu direito de voto cessa.
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Os detentores de ações preferenciais não possuem direito de voto, exceto em
determinadas circunstâncias.
Dos dois tipos de ações em circulação de nossa empresa, somente as ações ordinárias
possuem pleno direito a voto. Exceto em determinadas circunstâncias, nossas ações
preferenciais dão direito de voto no caso de não pagamento do valor mínimo de
dividendos no período de três anos consecutivos. Conseqüentemente, os detentores de
nossas ações preferências geralmente possuem influência em decisões que requerem o
voto dos acionistas, incluindo a declaração de dividendos.
Detentores de nossas ações preferenciais podem não receber quaisquer dividendos.
Segundo a Legislação Societária Brasileira e segundo nosso estatuto, devemos pagar em
geral dividendos a todos os acionistas de, no mínimo, 25% de nosso lucro líquido anual,
conforme determinado e ajustado segundo a Legislação Societária Brasileira. Esses ajustes
ao lucro líquido para fins de cálculo da base de dividendos incluem alocações para várias
reservas que, efetivamente, reduzem o valor disponível para pagamento de dividendos.
Contudo, não somos obrigados e talvez nem consigamos pagar dividendos mínimos aos
nossos acionistas em caso de prejuízo.
Considerando que somos uma empresa controladora, nosso lucro consiste em distribuições
de nossas subsidiárias na forma de dividendos e outras antecipações e pagamentos. Não
geramos nossa própria receita operacional e dependemos dos dividendos e outras
antecipações e pagamentos para nosso fluxo de caixa, inclusive quaisquer pagamentos de
dividendos ou para efetuar pagamentos de nossa dívida.
O valor de nossas ações pode desvalorizar no caso de mudança de controle.
No caso de alteração do controle de nossa Companhia, nossos acionistas minoritários
detentores de ações ordinárias possuem direitos de venda conjunta, razão pela qual eles
podem optar por vender suas ações para novos acionistas controladores pelo preço mínimo
de 80% do valor pago pelos acionistas controladores pelas ações do antigo acionista
controlador. Desse modo, no caso de tal mudança de controle, o valor de mercado das
ações ordinárias pode valorizar, enquanto o valor de mercado das ações preferenciais pode
desvalorizar.
A volatilidade e a falta de liquidez no mercado de ações brasileiro podem limitar
consideravelmente a capacidade dos investidores de vender suas ações pelo preço e
no momento desejado.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o
Brasil, geralmente envolve mais risco do que em outros mercados, considerando o
histórico de instabilidade econômica e constantes mudanças. O mercado de ações
brasileiro é significativamente menor, possui menos liquidez e é mais concentrado, se
comparado aos principais mercados de ações do mundo. Em 31 de dezembro de 2009, a
capitalização da Bovespa foi de aproximadamente R$ 2,3 trilhões (US$ 1,3 trilhão), e o
volume médio de negociação diária para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009 foi
de R$ 5,3 bilhões (US$ 2,7 bilhões). O mercado de capitais brasileiro mostra significativa
concentração. As dez melhores ações em termos de volume detiveram aproximadamente
50,4% de todas as ações negociadas na Bovespa no ano findo em 31 de dezembro de 2009.
Essas características do mercado de capitais brasileiro podem restringir de modo
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significativo a capacidade dos investidores de venderem suas ações pelo preço e no
momento desejados, o que afetaria de forma significativa e adversa os preços das ações.
Os detentores de ações preferenciais poderiam estar sujeitos à tributação sobre os
ganhos de capitais decorrentes da venda de ações preferenciais.
Segundo o Artigo 26 da Lei nº 10.833 de 29 de dezembro de 2003, em vigor desde 1º de
fevereiro de 2004, os ganhos de capital realizados sobre a alienação de ativos situados no
Brasil por residentes estrangeiros - seja ou não para outros não-residentes e efetuados fora
ou dentro do país - estão sujeitos à tributação no Brasil a uma alíquota de 15%, ou ainda, a
25% se realizado por investidores residentes em jurisdição de paraíso fiscal (isto é, um
país que não impõe qualquer imposto de renda ou que impõe imposto a uma alíquota
máxima inferior a 20%).
Ganhos obtidos pelos detentores estrangeiros sobre as alienações de ações preferenciais no
Brasil ou em transações com residentes brasileiros poderão ser isentos do imposto de renda
brasileiro, ou tributados a uma alíquota de 15% ou 25%, dependendo das circunstâncias.
Ganhos obtidos através das transações realizadas nas bolsas brasileiras, se realizadas em
conformidade com a Resolução 2.689 de 26 de janeiro de 2000, (“Resolução CMN
2.689”) das normas do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), estão isentos do imposto
de renda. Lucros obtidos através de transações na bolsa de valores brasileira, que não estão
de acordo com a Resolução CMN 2.689, estão sujeitos a uma alíquota de 15% e também
ao imposto de renda retido na fonte de 0,005% (para compensar o imposto devido sobre
eventual ganho de capital). Lucros obtidos através de transações com residentes brasileiros
ou através de transações no Brasil não efetuadas em bolsas de valores brasileiras estão
sujeitos a uma alíquota de imposto de 15%, ou ainda, de 25% se obtido por investidores
residentes em uma jurisdição de paraíso fiscal.
Se levantarmos capital adicional por meio de uma oferta de ações, a participação dos
investidores pode ser diluída.
Pode ser preciso levantar fundos adicionais por meio de um aumento de capital, de
financiamentos de dívida pública ou privada, ou uma nova emissão de ações ligada ao
nosso negócio. Qualquer capital adicional levantado por meio da emissão de ações ou de
valores mobiliários conversíveis em ações conduzidos em bolsas de valores ou de ofertas
públicas pode ser obtido, de acordo com a legislação brasileira, sem direito de preferência
para os acionistas de nossas ações, o que pode resultar na diluição de suas participações
em nosso capital social.
O preço de mercado das nossas ações pode ser prejudicado se nossa Companhia, nossos
acionistas controladores, conselheiros ou diretores decidirem emitir ou vender um número
significativo de nossas ações, ou caso exista uma percepção da possibilidade de esses
eventos ocorrerem.
D. a suas controladas e coligadas:
Os riscos associados às nossas controladas e coligadas são substancialmente os mesmos
envolvidos em nossas atividades.
E. a seus fornecedores:
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A Companhia depende de fornecedores chave para obter os equipamentos necessários
ao desenvolvimento de seu negócio.
A Companhia depende de vários fornecedores e vendedores, incluindo Ericsson, AlcatelLucent S.A., Huawei e Nokia, para fornecer os equipamentos de rede e aparelhos móveis
necessários à expansão e desenvolvimento de seus negócios. Estes fornecedores podem,
entre outras coisas, prorrogar prazos de entrega, aumentar preços e limitar o fornecimento
diante de problemas relacionados a seu próprio negócio. Se estes fornecedores e
vendedores não entregarem o equipamento ou serviço de forma regular, a Companhia pode
vir a ter problemas com a continuidade de seus negócios, o que poderá impactar
negativamente sua receita e seus resultados operacionais e fazer com que a Companhia não
tenha condições de satisfazer as exigências dos contratos de concessão e autorizações.
A Companhia está sujeita a eventuais contingências decorrentes da contratação de
prestadores de serviços, que, na hipótese de materialização, poderão ter um efeito
adverso sobre os seus negócios.
A Companhia está exposta a eventuais contingências decorrentes da estrutura de
contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços. A contingência envolvida em
eventual materialização, seja na esfera administrativa ou judicial, é de difícil quantificação.
Se parcela significativa dessa contingência se materializar e tiver resultado desfavorável à
Companhia, ela terá um passivo para o qual não constituiu provisões e que pode causar um
efeito adverso em seu negócio.
A legalidade da terceirização praticada pelas empresas concessionárias de serviços
públicos foi questionada pelo Ministério Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho
da 18ª região. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma Ação Civil Pública em face
da Companhia Elétrica de Goiás - CELG alegando que as empresas concessionárias de
serviços públicos violam o disposto na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho ao
contratarem trabalhadores terceirizados para desempenhar suas atividades-fim. Neste
contexto, em 16 de outubro de 2009, foi publicada a decisão do Tribunal Superior do
Trabalho que considerou inaplicáveis os dispositivos da Lei n. 8.987/1995 que autorizam a
terceirização de empregados por empresas concessionárias de serviços públicos. Em que
pese referida decisão ainda não ser definitiva, caso ela seja mantida, representará relevante
precedente em instâncias superiores, podendo repercutir em decisões tomadas por outras
autoridades judiciárias brasileiras. A Companhia não pode garantir que este tipo de
precedente não repercuta em processos trabalhistas movidos contra ela, o que, caso
aconteça, obrigaria a Companhia a contratar como empregados os trabalhadores
terceirizados que atualmente lhe prestam serviços. Nesta hipótese, a condição financeira e
os resultados operacionais da Companhia poderão ser material e adversamente afetados.
F. a seus clientes:
A Companhia está sujeita à inadimplência nas contas a receber.
Os negócios da Companhia dependem significativamente da capacidade de seus clientes
pagarem suas contas e satisfazerem suas obrigações junto à Companhia. Nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 o valor contabilizado pela Companhia
como custo de comercialização dos serviços para créditos de liquidação duvidosa era de
R$714,6 milhões, R$748,8 milhões e R$421,9 milhões, respectivamente, principalmente
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devido à inadimplência dos assinantes. Como percentual das receitas operacionais brutas
da Companhia, as despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa foram de
4,1% no exercício findo em 31 de dezembro de 2007, 4,1% no exercício findo em 31 de
dezembro de 2008 e 2,3% no exercício findo em 31 de dezembro de 2009.
O saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa registrada no ativo da Companhia
em 31 de dezembro de 2009 era de R$680,5 milhões (R$362,1 milhões em 31 de dezembro
de 2008 e R$455,9 milhões em 31 de dezembro de 2007).
A regulamentação da ANATEL não permite que a Companhia implemente certas políticas
que poderiam ter o efeito de reduzir a inadimplência de seus clientes, tais como restringir
ou limitar os serviços prestados ao cliente com base em seu histórico de inadimplência. Se
a Companhia não for capaz de implementar políticas que limitem a inadimplência de seus
assinantes ou permitam selecioná-los de acordo com seu histórico, a inadimplência
contínua e a existência de dívidas impossíveis de serem cobradas continuarão a afetar
negativamente os resultados operacionais e financeiros da Companhia. Adicionalmente, se
a economia brasileira entrar em declínio devido, entre outros fatores, à queda no nível de
atividade econômica, à desvalorização do Real, à inflação ou a um aumento nas taxas de
juros internas, uma grande parte dos clientes da Companhia poderá não mais ser capaz de
pagar suas contas pontualmente, o que aumentaria as despesas com devedores duvidosos e
afetaria adversamente a condição financeira e resultados operacionais da Companhia.
O procedimento para implementar a portabilidade numérica de telefones fixos e
móveis no Brasil foi concluído pelas companhias em março de 2009. Este fato poderá
resultar em uma diminuição na quantidade dos clientes da Companhia de telefonia
fixa.
Ao final de 2006, foi iniciado o procedimento para estabelecer as regras de portabilidade
dos números de telefones fixos e/ou móveis. A portabilidade permite que o cliente mude de
uma concessionária de serviços de telefonia para outra sem ter que mudar os números de
seus telefones fixo e/ou móvel.
Segundo a regulamentação da ANATEL, o cliente pode mudar seu provedor de serviços de
telecomunicações dentro da mesma área de registro, ou seja, que seja atendida pelo mesmo
DDD, bem como seu endereço dentro da mesma área de registro, sem mudar seus números
de telefone. O objetivo da ANATEL ao introduzir a portabilidade dos números de telefone
é aumentar a concorrência entre as operadoras.
A implementação da portabilidade pode afetar negativamente os negócios da Companhia
de duas maneiras importantes: (i) acredita-se que as normas de portabilidade que permitem
que usuários mudem de provedor de serviços sem perder seus números de telefone terão o
efeito de aumentar o número de clientes que a Companhia perderá para outros provedores
de serviços de telecomunicações no segmento fixo, ao mesmo tempo em que ganhará
clientes portados de outros provedores de serviços de telefonia móvel; e (ii) é previsto que
os custos de novas tecnologias e fornecedores necessários para a implementação e
manutenção da portabilidade serão pagos pelas operadoras.
G. aos setores da economia nos quais o emissor atue:
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A legislação governamental extensiva do setor de telecomunicações pode limitar
nossa flexibilidade em relação ao atendimento das condições de mercado, à
concorrência e às alterações na nossa estrutura de custos.
A Companhia está sujeita à legislação governamental extensiva, inclusive quaisquer
mudanças que possam surgir durante o período de nossa concessão para o fornecimento de
serviços de telecomunicações. A Anatel - principal agência reguladora do setor de
telecomunicações no Brasil – regula os seguintes aspectos (entre outros):
• Legislações e políticas do setor;
• Licenciamento;
• Taxas e tarifas para serviços de telefonia;
• Concorrência;
• Alocação de recursos de telefonia;
• Padrões de serviço;
• Padrões técnicos;
• Interconexão e ajustes de acordo; e
• Obrigações do serviço universal.
Tal legislação extensiva e as condições impostas pela nossa autorização para prestação de
serviços de telefonia podem limitar nossa flexibilidade em atender as condições do
mercado, a concorrência e as alterações na nossa estrutura de custo.
Devido à natureza de nossos negócios, estamos expostos a várias reclamações de clientes
e processos fiscais.
Nossos negócios nos expõem a vários processos judiciais movidos por ou em nome de
clientes inerentes ao setor de telecomunicações móveis no Brasil. Atualmente, estamos
sujeitos a várias ações públicas e ações populares movidas contra provedoras de
telecomunicações móveis no Brasil, principalmente relacionadas ao término dos créditos
de uso pré-pago, cláusulas de prazo mínimo, taxas de assinatura e uso de terreno para
instalar nossas redes. Esses processos incluem demandas contestando certos aspectos da
estrutura de tarifas de nossos planos pré-pago e pós-pago, comuns no setor brasileiro de
telecomunicações.
Além disso, os fiscos federal e estadual no Brasil ajuizaram ações contestando o
tratamento fiscal de certos componentes das receitas de serviços auferidas pelas
provedoras de telecomunicações móveis, tais como a aplicação do ICMS na tarifas de
habilitação e despesas mensais de assinatura.
Embora muitas dessas demandas fiscais e de clientes estejam relacionadas com as práticas
gerais de negócios no setor brasileiro de telecomunicações móveis, determinações
adversas podem exercer um efeito negativo sobre nossas atividades comerciais e
resultados das operações.
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O setor de celulares, incluindo nossa Companhia, poderá ser prejudicado por
relatórios sugerindo que as emissões de radiofreqüência causam problemas à saúde e
interferem nos aparelhos médicos.
A mídia e outros relatórios têm informado que as emissões de radiofreqüência de
aparelhos celulares e as estações de base podem causar problemas à saúde. Os clientes
podem ser desencorajados a utilizar aparelhos celulares se alimentarem preocupações
relativas à saúde. Tais preocupações podem prejudicar o setor de comunicações móveis e,
possivelmente, sujeitar as operadoras de telefonia celular, inclusive nossa Companhia, às
ações judiciais. Não podemos assegurar que estudos e pesquisas médicas refutarão a
relação entre as emissões de radiofreqüência de telefones celulares e estações de base e
tais preocupações com a saúde.
As autoridades governamentais poderiam aumentar a regulamentação dos telefones
celulares e das estações de base em razão de tais preocupações com a saúde ou as empresas
de telefonia celular, incluindo nossa Companhia, poderiam ser responsáveis pelos custos
ou danos associados a tais preocupações, que poderiam ter efeitos adversos sobre nossos
negócios, resultados de operações e situação financeira. A expansão de nossa rede pode ser
afetada por tais riscos estimados, caso tenhamos problema em encontrar novos locais, que,
por sua vez, possam atrasar a expansão e afetar a qualidade de nossos serviços. Em 2 de
julho de 2002, a Anatel publicou a Resolução No. 303 que limita a emissão e a exposição
para campos com freqüências entre 9 kHz e 300 GHz. Além disso, o governo brasileiro
está desenvolvendo legislação específica para a implantação de estações de transmissão de
radiofreqüência que substituirá as atuais leis estaduais e municipais. As novas leis podem
criar regulamentos de transmissão adicionais que, por sua vez, poderiam prejudicar nossos
negócios.
H. à regulação dos setores em que o emissor atue:
Nova regulamentação da Anatel com relação à portabilidade de número poderá
causar prejuízo em nossos resultados.
A Anatel emitiu, em março de 2007, uma regulamentação com relação à implementação de
portabilidade de número no Brasil para telefonia fixa e provedoras de Serviço Móvel
Pessoal (SMP). Portabilidade é limitada à migração entre provedores de mesmos serviços
de telecomunicação. Para provedores SMP, portabilidade pode ocorrer quando clientes
mudam de provedora de serviços dentro de uma mesma Área de Registro, bem como
quando clientes mudam de plano de serviço de uma mesma provedora de serviço.
Esperamos que a portabilidade de número aumente a concorrência entre provedoras de
serviço e estamos confiantes que, em vista dos nossos níveis de qualidade, a
implementação de tal regulamentação nos ajudará a aumentar nossa base de clientes. Caso
não seja possível mantermos nossos níveis de qualidade, a portabilidade de número poderá
trazer prejuízo à nossa base de clientes e aos nossos resultados.
A proposta da Anatel com relação à consolidação dos preços poderá exercer um
efeito adverso sobre nossos resultados.
A Anatel emitiu novos regulamentos sobre as normas de interconexão, algumas das quais
podem exercer um efeito adverso sobre nossos resultados. As regras que podem afetar de
forma adversa nossos resultados são: (1) a Anatel havia definido claramente que o mesmo
provedor de SMP com áreas de autorização diferentes receberia apenas uma - em vez de
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duas - tarifas de interconexão (VU-M) para chamadas de longa distância originadas e
finalizadas em suas redes; e (2) se a negociação de preços de livre mercado para VU-M
não for bem-sucedida, a Anatel poderá, a partir de abril de 2010 em diante, aplicar o
modelo Completo de Distribuição de Custos. Essas regulamentações podem ter um efeito
adverso sobre nossos resultados operacionais, pois (1) nossas tarifas de interconexão
declinariam de forma significativa, reduzindo assim nossa receita; e (2) a Anatel poderia
permitir preços mais favoráveis para grupos econômicos sem significativo poder de
mercado.
A Companhia pode ser classificada pela Anatel como um grupo econômico com
significante poder no mercado, o que sujeitará a Companhia a uma crescente
regulamentação.
Em 2005, a Anatel criou legislações específicas para as operadoras de serviços de
telecomunicações com significativo poder de mercado. A Anatel divulgou que criará uma
legislação mais rigorosa para os grupos econômicos com significativo poder de mercado
para garantir a concorrência. Não podemos garantir que seremos considerados como
detentores de significativo poder de mercado e, conseqüentemente, estarmos sujeitos a
uma crescente exigência regulamentar.
Em julho de 2006, a Anatel emitiu uma regulamentação com relação à remuneração de
operadoras de rede celular e trouxe à indústria de celulares o conceito de poder de mercado
significativo. De acordo com essa regulamentação, o preço VU-M é livremente negociado
entre operadoras, mas em caso de falha na negociação em 2010, como forma de
procedimento de arbitragem, a Agência determinará, baseada em um modelo de custo
totalmente destinado, um valor de referência para a tarifa de uso de rede (VU-M) de
companhias tidas como detentoras de significativo poder de mercado. Para determinar as
companhias que possuem significativo poder de mercado no mercado de interconexão
celular, a Anatel levará em consideração: participação no mercado de interconexão celular
e no mercado de serviços de telefonia celular, economias de escopo e escala, domínio de
infra-estrutura que não seja economicamente viável de duplicação, existência de poder de
negociação para adquirir equipamentos e serviços, existência de integralização vertical,
existência de barreiras de entrada e acesso a recursos financeiros. Para fins de regras de
remuneração da rede de telefonia celular até que a Anatel defina quais grupos possuem
significativo poder de mercado, todos os grupos que incluem um provedor SMP serão
considerados como tendo significativo poder de mercado na oferta de interconexão celular
em suas respectivas áreas de serviço.
A Companhia está sujeita a várias obrigações no desempenho de suas atividades, que
poderá não conseguir cumprir.
Estamos sujeitos a cumprir várias obrigações por força de diferentes leis e
regulamentações na prestação de serviços de telefonia que incluem (mas não se limitam
apenas) as seguintes obrigações:
•

As normas determinadas pela Anatel, principal órgão regulador do setor de
telecomunicações no Brasil;

•

As autorizações de SMP que permitem a Companhia realizar suas atividades de
telefonia celular;
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•

As autorizações fixas (local, longa distância nacional e internacional e serviços
de multimídia) sob as quais operamos nossos negócios de telecomunicações;

•

O Código de Defesa do Consumidor; e

•

A Lei Geral das Telecomunicações (Lei no. 9.472/97 e suas emendas).

A Companhia acredita que está cumprindo significativamente suas obrigações por força
dessas leis, regulamentações e autorizações. Contudo, à luz dos procedimentos
administrativos ajuizados contra a TIM Celular e a TIM Nordeste, devido à violação de
padrões de qualidade criados pela Anatel desde dezembro de 2004, a Companhia não pode
garantir que cumprirá fielmente as obrigações relativas à qualidade de serviço
estabelecidas nas autorizações do SMP. Na realidade, alguns procedimentos
administrativos referentes a não conformidade com metas de qualidade e obrigações
regulatórias resultaram em taxas aplicadas pela Anatel sobre a TIM Celular e a TIM
Nordeste. Para mais informações. Além disso, não podemos garantir que cumpriremos
totalmente cada uma das leis, regulamentos e autorizações ou que poderemos cumprir as
futuras alterações nas leis e legislações às quais estamos sujeitos. Tais alterações
regulamentares ou a ausência de cumprimento dessas últimas poderia prejudicar nosso
negócio, situação financeira e o resultado das operações.
O novo índice aplicado para a remuneração do uso da rede SMP pode não ser
adequado.
Desde 2006, a Anatel emprega o índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
para ajustar as tarifas das concessionárias STFC, a Exploração Industrial de Linha
Dedicada (EILD) e a remuneração pelo uso do Serviço Móvel Pessoal (SMP), que
substitui o Índice Geral de Preços ou IGP-DI (Índice Geral de Preços Disponibilidade
Interna), índice de inflação desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas, fundação privada
brasileira. Dessa forma, os preços que cobramos pelos nossos serviços podem ser
impactados indiretamente pelo referido novo índice. A Anatel começa a regular o setor de
telecomunicações com base em um modelo que analisa os custos das companhias com
base nos custos hipotéticos da Companhia e outros fatores. Caso este novo mecanismo de
ajuste ou outro mecanismo escolhido pela Anatel no futuro não refletir de forma adequada
o real efeito da inflação sobre nossos preços, nossos resultados de operações podem ser
afetados de forma adversa.
As autorizações obtidas por nossa Companhia podem ser anuladas pelo governo
brasileiro em determinadas situações ou podem não ser renovadas.
Realizamos nossos negócios por meio de autorizações do governo brasileiro.
Conseqüentemente, somos obrigados a manter os padrões mínimos de qualidade e serviço,
inclusive as metas referentes às taxas de ligações completadas, cobertura geográfica e
tráfego de canal de voz, número de reclamações e quantidade de ligações completadas na
central de atendimento ao cliente. Nossa capacidade de satisfazer tais padrões, bem como
outros, podem ser afetados por fatores fora de nosso controle. Não podemos garantir que
poderemos continuar a cumprir todas as exigências impostas pela Anatel ou pelo governo
brasileiro. O descumprimento dessas exigências poderá resultar na imposição de multas ou
outras ações governamentais, inclusive, em uma situação extrema, o cancelamento de
nossas autorizações, no caso de descumprimento significativo.
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Nossas autorizações para freqüências de rádio para bandas de 800 MHz, 900 MHz e 1800
MHZ para prestação de serviços SMP começaram a expirar em setembro de 2007 (de
acordo com o Termo de Autorização para o estado do Paraná, com exceção das cidades de
Londrina e de Tamarana) e são renováveis por um período adicional de 15 anos, exigindo
o pagamento a cada dois anos do equivalente a 2% (dois por cento) da receita líquida de
impostos referente ao ano anterior, a título de investimento de acordo com os Planos de
Serviços Básicos e Alternativos.
Qualquer revogação parcial ou total de nossas autorizações ou a não renovação destas nas
respectivas datas de expiração prejudicará a situação financeira e o resultado das
operações.
O setor de telefonia está sujeito a rápidas mudanças tecnológicas e tais mudanças
poderiam prejudicar significativamente nossa capacidade de prestar serviços
competitivos.
O setor de telefonia está sujeito a mudanças tecnológicas rápidas e significativas. Por
exemplo, o setor de telefonia introduziu os serviços de telefonia móvel de Terceira
Geração (“3G”). Nosso sucesso no futuro depende em parte de nossa capacidade de
antecipar e adaptar-se às mudanças tecnológicas oportunamente. Esperamos que novos
produtos e tecnologias sejam criados e que os produtos e as tecnologias já existentes sejam
desenvolvidos.
O surgimento de novos produtos e tecnologias poderia trazer uma variedade de
conseqüências para nossa Companhia. Novos produtos e tecnologias poderiam reduzir o
preço de nossos serviços ao oferecer alternativas de baixo custo ou podem ser superiores
aos produtos e serviços utilizados por nossa Companhia, tornando-os obsoletos e exigindo,
dessa forma, investimento em nova tecnologia. Se tais mudanças ocorrerem, nossos
futuros principais concorrentes poderão participar do mercado sem o ônus da base
instalada do antigo equipamento. O custo para atualização dos nossos produtos e
tecnologias para continuar a competir de maneira eficiente poderia ser significativo.
I. aos países estrangeiros onde o emissor atue:
Não aplicável.
4.2. Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes,
comentar sobre eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do
emissor a tais riscos
A Companhia constantemente monitora mudanças no cenário macro-econômico e setorial
que possam influenciar suas atividades, através de acompanhamento dos principais
indicadores de performance. Tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está
exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados das suas
operações de forma adversa. A Companhia adota política de foco contínuo na disciplina
financeira e na gestão conservadora de caixa. Não identificamos cenário de aumento ou
redução além dos riscos elencados no item “4.1”.
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4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor
ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis
e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do
emissor ou de suas controladas, indicando:
a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos
f. principais fatos
g. se a chance de perda é:
i.
provável
ii.
possível
iii.
remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo
i. valor provisionado, se houver provisão
AÇÕES TRABALHISTAS
Ação Civil Pública – Terceirização Irregular - Processo nº 01102.2006.024.03.00.0
24ª Vara do Trabalho de Minas Gerais - TRT 3ª Região
a. Juízo
Tribunal Superior do Trabalho - TST
b. Instância
19/10/2006
c. Data de instauração
TIM CELULAR S/A (incorporadora da TIM NORDESTE S/A) e
d. Partes do Processo
Ministério Público do Trabalho da 3ª Região.
e. Valores, bens ou direitos
R$ 6 milhões
envolvidos

g. Chance de perda

Objeto da Ação Civil Pública é o reconhecimento de terceirização de
atividades consideradas pelo Ministério Público do Trabalho como
atividades-fins da TIM, a saber: atendimento a clientes através de call
center e telemarketing, e venda de aparelhos que estejam envolvidos com a
prestação de serviços à TIM
Possível

h. Análise do impacto em
caso de perda do processo
i. Valor provisionado

Impedimento de terceirização das atividades de call center ou
telemarketing, e de vendas de aparelhos que estejam envolvidos com a
prestação de serviço à TIM
Não há valor provisionado

f. Principais fatos

AÇÕES TRIBUTÁRIAS
Processo Administrativo nº 19647.009690/2006-99 - Ágio
a. Juízo

Conselho de Contribuintes

b. Instância

Segunda Instância

c. Data de instauração

out/06

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A (antiga TIM Nordeste S/A)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 258,1 milhões
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f. Principais fatos

Em 30 de outubro de 2006, a TIM Nordeste, incorporada pela TIM Celular,
recebeu autos de infração no valor total de R$331,2 milhões o qual foi reduzido
para R$258,1 milhões. Os autos de infração compõem o mesmo processo
administrativo e foram lavrados, com exigências de IRPJ, CSLL e multa
isolada, por diferentes razões. A maior parte dos autos de infração refere-se à
amortização do ágio contábil apurado no leilão de privatização do Sistema
Telebrás e correspondentes deduções para fins tributários. O art. 7° da Lei nº
9.532/97 autoriza que o produto da amortização do ágio seja computado no
lucro real da controlada resultante de fusão, cisão ou incorporação, em que uma
delas detenha investimento na outra, adquirido com ágio fundamentado na
perspectiva de rentabilidade futura da investida. Ainda, trata-se de operação
usual de mercado e que obedece às prescrições da Instrução CVM n° 319/99.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro somente.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Processos Administrativos nº 3.113.073-2, nº 0100015840504 e nº 30749920
a. Juízo

Conselho de Contribuintes e Primeira Instância Judicial.

b. Instância

Segunda Instância Administrativa e Primeira Instância Judicial.

c. Data de instauração

5/2009; 09/2008 e 11/2007

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 211,1 milhões

f. Principais fatos

A TIM Celular e a incorporada TIM Nordeste receberam autos de infração
lavrados pelas autoridades fiscais do Estado de São Paulo e Minas Gerais nos
valores de R$193,9 milhões e R$17.2 milhões respectivamente tendo como
objeto a suposta não inclusão na base de cálculo do ICMS de descontos
condicionais oferecidos a clientes. A controlada pretende defender-se contra tal
cobrança até instância superior do Poder Judiciário.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro somente.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Processos judiciais nº 2006.34.00.002861-6 e 2007.34.00.036467-5- Mandados de Segurança FUST/FUNTTEL
a. Juízo

Tribunal Regional Federal

b. Instância

Segunda Instância judicial

c. Data de instauração

janeiro/06 e outubro/07

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 206,7 milhões - possível
R$ 1.047,6 milhões – remoto
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f. Principais fatos

g. Chance de perda

FUST: Foi emitida pela ANATEL, em 15 de dezembro de 2005, a Súmula nº
07, visando entre outros à cobrança da contribuição para o FUST sobre as
receitas de interconexão auferidas por prestadoras de serviços de
telecomunicações, a partir da vigência da Lei nº 9.998/00. O entendimento das
controladas é de que tais receitas não estão sujeitas à incidência do FUST, tendo
em vista a legislação aplicável (inclusive o disposto no parágrafo único do art.
6o da Lei 9.998/00). Foi impetrado mandado de segurança para resguardar os
interesses da controlada sobre o não recolhimento de FUST sobre receitas de
interconexão. A pretensão da ANATEL de cobrança de FUST sobre tais
receitas encontra-se suspensa, em razão de sentença judicial favorável a
controladas. Desde outubro de 2006, a ANATEL vem lavrando autos de
infração contra a TIM Celular, que se referem à valores de FUST sobre receitas
de interconexão supostamente devidos nos anos de 2001 a 2005, bem como
multa moratória, em razão da Súmula nº 07/05. Tais autos de infração desse
período somam o valor de R$133,1 milhões, classificados como possível e R$
1.047,6 milhões classificados como remoto. O valor ora classificado como
remoto, deve-se a que em dezembro/09 foram recebidos 03 autos de infração
em que houve erro evidente da ANATEL quanto a apuração e cálculo do
FUST. FUNTTEL: O Ministério das Comunicações lavrou autos de infração
contra a TIM Celular e a TIM Nordeste, incorporada pela TIM Celular, no
montante total de R$73,7 milhões, que se referem a valores de FUNTTEL sobre
receitas de interconexão supostamente relativas aos anos de 2001 a 2005, bem
como multa moratória. O entendimento da Companhia continua sendo que as
receitas acima mencionadas não estão sujeitas à incidência do FUNTTEL. Foi
impetrado mandado de segurança para resguardar os interesses da Companhia
sobre o não recolhimento de FUNTTEL sobre receitas de interconexão com
base nos mesmos argumentos defendidos na ação do FUST. A pretensão de
cobrança de FUNTTEL sobre receitas de interconexão encontra-se suspensa,
em razão de sentença judicial obtida no mandado de segurança favorável à
controlada.
R$ 206,7 milhões - possível
R$ 1.047,6 milhões – remoto

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro somente.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Processos Administrativos nºs -10680.004021/2005-69; 10680.004020/2005-14; 10680.004022/2005-10;
10680.004023/2005-58 e Processo Judicial nº. 200983000200533
a. Juízo

Conselho de Contribuintes e Primeira Instância Judicial.

b. Instância

Segunda Instância Administrativa e Primeira Instância Judicial.

c. Data de instauração

mar/05; dez/2009

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A (antiga TIM Nordeste S/A)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 24,2 milhões - provável
R$ 89,9 milhões - possível
R$ 14,5 milhões – remoto
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f. Principais fatos

No ano de 2005, a TIM Nordeste, incorporada pela TIM Celular, recebeu
autuações da Secretaria da Receita Federal de Belo Horizonte no montante total
de R$126,9 milhões, relacionadas à: (i) tributação de variações monetárias
decorrentes de operações de swap e variações cambiais relativas a empréstimos
não liquidados, (ii) cobrança de multa isolada, decorrente de falta de
recolhimento da contribuição social sobre o lucro sobre base estimativa mensal,
com relação ao exercício de 2002 e parte do exercício de 2001, (iii) falta de
recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica sobre base estimativa mensal,
com relação ao exercício de 2002, e (iv) remessa de juros ao exterior (IRRF) –
denúncia espontânea sem pagamento de encargos moratórios. Em setembro de
2009, a TIM Nordeste aderiu ao REFIS que previa a anistia de multa e juros e
possibilidade de parcelamento de débitos de tributos federais. A TIM Nordeste
decidiu por aderir parcialmente ao REFIS e foi efetuado o pagamento no valor
de R$4,9 milhões referente a parcela correspondente a exclusões ao lucro
líquido antes da CSLL e variação cambial. O valor provisionado na rubrica
“Provisão para imposto de renda e contribuição social” relativa a CSLL era de
R$8,5 milhões, sendo que o valor de R$3,7 milhões, que corresponde a
diferença entre o valor que havia sido provisionado e o valor efetivamente pago,
foi revertido em favor da controlada. A controlada permanece discutindo com
as autoridades fiscais essas autuações, que atualmente totalizam R$128,8
milhões, estando provisionado o valor de R$24,2 milhões.

g. Chance de perda

R$ 24,2 milhões - provável
R$ 89,9 milhões - possível
R$ 14,5 milhões – remoto

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro somente.

i. Valor provisionado

R$ 24,2 milhões – provável

Processo nº 18471.001788/2006-94 - IRRF e CIDE - Tratado de Melbourne
a. Juízo

STJ

b. Instância

Instância Superior

c. Data de instauração

dez/06

d. Partes do Processo

Intelig

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 49 milhões

f. Principais fatos

A Controlada Intelig impetrou Mandado de Segurança visando o
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre as
remessas ao exterior para pagamento de serviços de interconexão às operadoras
internacionais, com base em dispositivo contido no Tratado de Melbourne. Em
dezembro de 2006, o Tribunal Regional Federal decidiu a favor da controlada
estando o processo no Superior Tribunal de Justiça para apreciação de recurso
apresentado pela União Federal. Em dezembro de 2006, a controlada Intelig
recebeu autuação pela Secretaria da Receita Federal no montante de R$49
milhões decorrente do não recolhimento do IRF e CIDE sobre tais remessas.
Referida autuação está sendo defendida, estando o processo administrativo com
exigibilidade suspensa até o julgamento final do Mandado de Segurança na
esfera judicial. Com base na opinião de seus assessores jurídicos internos e
externos a Administração concluiu que os processos ainda em discussão foram
avaliados com expectativa de perda possível e entende que as medidas legais
adotadas são suficientes para preservar o seu patrimônio líquido

g. Chance de perda

Perda Possível

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

27

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro somente.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Processo nº - ICMS /TPU
a. Juízo

Conselho de Contribuintes Estadual

b. Instância

Segunda instância

c. Data de instauração

abr/02

d. Partes do Processo

Intelig

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 149,5 milhões - possível
R$ 5,7 milhões - provável

f. Principais fatos

Em abril de 2002, a Controlada Intelig Telecom recebeu autuações da Secretaria
de Estado e Fazendo do Rio de Janeiro no montante de R$ 149,5 milhões
relacionadas à (i) não apresentação do livro de controle de crédito de bens do
ativo imobilizado (Ciap) de acordo com a legislação; (ii) execução do acordo de
cofaturamento em parceria com as operadoras com o propósito de otimizar seus
procedimentos de faturamento, não cumprindo as obrigações acessórias da
legislação; (iii) não cumprimento da legislação estadual relativa à incidência do
ICMS nos serviços prestados a partir de telefones públicos (TUP); (iv)
impressão e emissão de notas fiscais sem a autorização apropriada (AIDF); e (v)
não pagamento do ICMS sobre operações de importação com base em acordo
ou programa firmado com o Estado do Rio de Janeiro. Em agosto de 2006 foi
publicado o Convênio ICMS nº. 72/06 que autorizou os Estados a reduzir ou
não exigir juros, multas e correção monetária relativos ao não pagamento do
ICMS decorrentes das prestações dos serviços de comunicações, Assim, com
base no referido Convênio, a Controlada efetuou o pagamento de R$ 24,3
milhões para quitação dos débitos do ICMS abrangidos pelos termos da
legislação correlata. A Controlada está atualmente discutindo com as
autoridades fiscais essas autuações e com base na opinião de seus assessores
jurídicos internos e externos, a Administração concluiu como as prováveis
perdas a serem incorridas nesses processos são de R$ 5,7 milhões, valor este
provisionado em dezembro de 2009.

g. Chance de perda

R$ 149,5 milhões - possível
R$ 5,7 milhões - provável

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro somente, limitado ao valor dos processos.

i. Valor provisionado

R$ 5,7 milhões - provável

AÇÕES CÍVEIS
Ação Civil Pública nº 1172316-5/2006 - Juazeiro e Petrolina
a. Juízo

3ª Vara Cível de Juazeiro/BA

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de instauração

ago/06

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A (antiga Maxitel S/A)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

O Ministério público alega que a TIM está cobrando tarifa de deslocamento e
adicionais de chamadas originadas e recebidas em Petrolina/PE e em
Juazeiro/BA.
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f. Principais fatos

Em 30/10/2006 foi concedida a liminar pleiteada pelo MP/BA para que a TIM
se abstenha de cobrar de todos os consumidores/possuidores de aparelhos de
telefonia móvel celular habilitados no Município de Juazeiro-BA (área 74), em
quaisquer de seus planos (pós-pago ou pré-pago), tarifas de deslocamento e
adicional de chamada, nas ligações originárias ou recebidas, através da captação
de ondas oriundas de estações de rádio-base situadas nos Municípios de
Juazeiro-BA (área 74) ou Petrolina-PE (área 87) e que tais chamadas sejam
submetidas à tarifação local, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Em
02/02/2007 o recurso da TIM foi provido parcialmente, reduzindo a multa diária
para R$ 10 mil. Em 10/12/2007 a TIM interpôs Recursos Especial e
Extraordinário, os quais ainda estão em processamento. Ainda não há decisão
de Primeira Instância no referido processo.

g. Chance de perda

Perda Provável

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Modificação da tarifação praticada entre os municípios.

i. Valor provisionado

Nessa fase do processo não é possível estimar o valor.

Ação Civil Pública nº 2004.001.086433-3 - Furto e Roubo de Aparelho
a. Juízo

3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ

b. Instância

Superior Tribunal de Justiça

c. Data de instauração

jul/04

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A e MP/RJ

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Nos casos em que o cliente perder o aparelho celular, em decorrência de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a empresa deverá optar por
fornecer gratuitamente outro aparelho pelo restante do período de carência ou,
alternativamente, reduzir pela metade o valor da multa a ser paga pela rescisão
do contrato

f. Principais fatos

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a TIM à (i) se abster de cobrar multa rescisória na hipótese de
caso fortuito ou força maior (desapossamento por furto ou roubo), desde que
certificado por boletim de ocorrência sob pena de multa diária estipulada no
valor de R$ 20 mil, corrigida monetariamente; (ii) devolução em dobro das
quantias recebidas a este título e (iii) reparar os danos morais aos consumidores
que foram compelidos a pagar este valor, arbitrados em 15% do montante a ser
restituído pela Requerente. A TIM ingressou com os recursos necessários. Em
01/09/2009 foi realizado o julgamento do Recurso Especial em que foi dado
parcial provimento ao recurso da TIM para que a empresa seja compelida a: na
hipótese de perda do celular pelo cliente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, devidamente comprovada pelo Registro de Ocorrência, a TIM dará em
comodato, pelo restante do período de carência, um aparelho ao cliente, que lhe
permita usufruir de todos os serviços previstos no plano por ele contratado ou,
alternativamente, se abstenha de cobrar 50% do valor da multa rescisória.
Foram opostos embargos de declaração da referida decisão e com medida
cautelar requerendo o efeito suspensivo da decisão, os quais estão pendentes de
julgamento.

g. Chance de perda

Perda Provável

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro decorrente da reposição de aparelhos ou de desconstituição
de multa.

i. Valor provisionado

Nessa fase do processo não é possível estimar o valor.
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Processos nº 2007.34.00.027093-3 - GVT
a. Juízo

4ª Vara Federal de Brasília/DF

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

7/8/2007

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

A Global Village Telecom LTDA – GVT ajuizou ação ordinária, com pedido de
tutela antecipada, em face da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL e das empresas de telefonia móvel VIVO, TIM, CLARO, OI,
TELEMIG Celular, Brasil Telecom GSM, CTBC Celular e SERCOMTEL
Celular, pleiteando: a) a declaração de nulidade de cláusula contratual por meio
da qual era exigido da autora o pagamento de valores de VU-M tidos por
abusivos e contrários às Leis nos 8.884/94 e 9.472/97; b) a fixação de valor
provisório de VU-M compatível com os critérios da Lei Geral de
Telecomunicações – LGT, que deveria prevalecer até decisão definitiva da
ANATEL nos processos de arbitragem sobre o tema; c) a condenação das
empresas rés a indenizar a autora pelos valores de VU-M cobrados em excesso
desde julho de 2004 (fls. 59-120 e 576-581). A GVT consignou o valor de 18,7
milhões referente a diferença do valor do VU-M. Esse valor se refere aos
depósitos realizados até o mês de março de 2010.

Em 15/10/2007 foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação de
tutela formulado pela GVT para antecipar os efeitos da tutela, em caráter
cautelar, fixando como valor cautelar de VU-M a ser cobrado da autora pelas
rés, operadoras de SMP, a quantia de R$ 0,2899, por minuto de ligação VC-1
(líquido de impostos), valor este apontado pela autora como o máximo a ser
arcado para estancar a situação deficitária atual, devendo a diferença entre o
valor suprafixado e o valor atualmente cobrado pelas rés a título de VU-M ser
depositado em juízo. Em 27/11/2007 a TIM interpôs Agravo de Instrumento em
face desta decisão que antecipou os efeitos da tutela alegando que a própria
Ação Ordinária deve ser extinta desde já, pela perda de seu objeto (decisão
proferida pela ANATEL no processo arbitral Vivo x GVT), ou, no mínimo,
revogar a liminar deferida pelo Juízo de Origem (já que não há qualquer razão
para a GVT continuar depositando a “diferença” do VU-M em Juízo), mas a
Turma negou provimento ao mencionado Agravo de Instrumento. Em
20/06/2008 foi proferida decisão em que o juiz da 4ª Vara Federal entendeu que
deve-se prosseguir com a tramitação normal do presente feito, haja vista que a
decisão proferida no processo de arbitragem, "além de não resolver em
definitivo a lide na esfera administrativa, limita-se a julgar o procedimento de
arbitragem unicamente em relação à GVT e o Grupo VIVO", não havendo que
se falar, portanto, em ausência superveniente do interesse de agir em face da
decisão proferida no processo de arbitragem. Em 10/07/2009 a TIM interpôs
Recurso Especial reiterando as alegações constantes no Agravo de Instrumento.
Ainda não há decisão de Primeira Instância no referido processo.
Perda Possível

f. Principais fatos

g. Chance de perda
h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro decorrente da redução do valor cobrado a título de VUM.

i. Valor provisionado

Nessa fase do processo não é possível estimar o valor.

Processo Administrativo nº -08012.008501/2007-91 - GVT
a. Juízo

Secretaria de Direito Econômico e CADE

b. Instância

Segunda Instância Administrativa (CADE)

c. Data de instauração
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d. Partes do Processo

TIM Participações S/A e GVT

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Processo Administrativo aberto em razão de representação apresentada pela
Global Village, com pedido de medida preventiva em face das seguintes
prestadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP), que abusariam de seu poder de
mercado ao fixar o valor de remuneração do uso de suas redes móveis: Brasil
Telecom; Claro; Secomtel; Telemig; Tim Brasil Serviços e Participações S.A;
Oi e Vivo. Nessa fase do procedimento não é possível estimar o valor.

f. Principais fatos

Em 21/06/2007 a TIM recebeu um ofício para apresentar esclarecimentos sobre
a alegação feita pela GVT de ocorrência de discriminação entre o preço cobrado
dos usuários da TIM pelo VU-M e o preço cobrado das prestadoras de STFC e
para apresentar informações sobre o valor cobrado pela TIM de cada usuário de
seus serviços por minuto de ligação com terminações em telefones STFC. Em
23/03/2010 foi proferido um despacho da SDE concordando com a nota técnica
exarada pelo DPDE e opinando pela condenação dos Representados Vivo, TIM
, Americel e Claro por praticarem conduta excludente por meio dos valores
cobrados para o VU-M, com vistas a elevar os custos dos rivais. Quanto as
práticas realizadas pela Oi, a SDE opinou pela não-configuração de conduta
excludente, motivo pelo qual deveria o processo administrativo ser arquivado
em relação à mesma. Com relação à investigação de suposta conduta uniforme
entre Vivo, TIM e Claro acerca da fixação do valor do VU-M, a SDE entendeu
que deve-se arquivar o processo pela insuficiência de provas de infração à
ordem econômica. Aguardando decisão do CADE.

g. Chance de perda

Perda Remota

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

a. Juízo

Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu – PA

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

jul/08

d. Partes do Processo

TIM Celular S/A e Defensoria Pública do Estado do Pará
Trata-se de Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do
Pará contra TIM Celular S. A., na qual a Autora alega que a empresa não tem
prestado serviço ao qual se propôs de forma satisfatória no âmbito do município
de São Félix do Xingu, já tendo sido notificada e, apesar de ter respondido que
pretende melhorar seu serviço, não indicou em qual prazo pretende fazê-lo.
Pleiteia concessão de medida liminar para que seja determinado à TIM que, no
prazo de 15 dias, solucionasse os problemas do serviço prestado, sob pena de
pagamento de multa diária de R$20 mil. Nessa fase do procedimento não é
possível estimar o valor.

Ação Civil Pública nº - 2008.1.001336-4

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos
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f. Principais fatos

Em março/2009 foi deferida liminar para determinar que a TIM trouxesse aos
autos todos os dados técnicos das operações e serviços realizados e ampliados,
quais os instrumentos e equipamentos substituíram, implantou ou ampliou, bem
como todas as informações e dados apresentados a ANATEL, para operar no
município, o plano de expansão e o prazo, inclusive a área a que se propôs a dar
cobertura, número de unidades móveis de telefonia possíveis de atender dentro
da mesma e quais os equipamentos e/ou instrumentos de transmissão foram
utilizados, substituídos ou implantados e se foram informados à agência
reguladora e outros órgãos de controle e fiscalização das comunicações,
majorando a multa diária de R$ 20 mil para R$ 60 mil. Em abril/2009 a TIM
interpôs Agravo de Instrumento em face desta decisão, mas foi negado
provimento ao mesmo, tendo a TIM interposto os necessários recursos, os quais
ainda estão pendentes de julgamento. Ainda não há decisão de primeira
instância.

g. Chance de perda

Perda Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Investimento decorrente da necessidade de ampliação de cobertura.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.
Ação Civil Pública nº 2183/2008

a. Juízo

1ª Vara Cível de Balsas/MA

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

out/08

d. Partes do Processo

ADECOMA e TIM Celular S/A
A ADECOMA ajuizou Ação Civil Pública contra a TIM alegando que a
empresa presta serviço de má-qualidade, de baixa eficiência e longe dos padrões
aceitáveis pelos consumidores na cidade de Balsas-MA. Nessa fase do
procedimento não é possível estimar o valor.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

f. Principais fatos

Foi deferida tutela antecipada para determinar que a TIM “ofereça serviços de
Telecomunicação Móvel de qualidade, funcionando perfeitamente, sem chiados,
ruídos, atraso no envio de SMS, falhas de conexão, quedas constante de sinal, e
que garanta rede disponível para todos os usuários, e que para que a TIM tome
providências para resolver os problemas acima apontados, melhorando
efetivamente o serviço público de Telecomunicação móvel pessoal na cidade de
Balsas, procedendo aos reparos, substituições e ampliação dos equipamentos
existentes, no prazo improrrogável de 30 dias. Foi dado parcial provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pela TIM, para prorrogar o prazo de
cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada para 90 dias e reduzir
o valor da multa diária para R$ 2 mil. Contra essa decisão a TIM interpôs os
recursos necessários, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Ainda não
há decisão de primeira instância.

g. Chance de perda

Perda Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Investimento decorrente da necessidade de ampliação de cobertura.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.
Ação Civil Pública nº 2008.61.04.002749-1 - Bertioga

a. Juízo

4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos-SP

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

02.04.2008

d. Partes do Processo

Ministério Público Federal contra TIM Celular S.A. e outras
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e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

O MPF requer, principalmente, a declaração de ilegalidade da cobrança de tarifa
na modalidade LDN nas chamadas realizadas pelos usuários do STFC,
originadas do município de Bertioga e destinadas aos demais municípios
integrantes da Região Metropolitana da Baixada Santista (e vice-versa),
aplicando-se a tarifação de ligação local. Requer também, dentre outros
pedidos, o ressarcimento desta "diferença" cobrada nos últimos 5 anos. Nessa
fase do procedimento não é possível estimar o valor.

f. Principais fatos

A tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público foi indeferida. Contra esta
decisão, em 03.07.2008, o Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento,
ao qual foi indeferida liminar. Em seguida, interpôs Agravo Regimental, que
aguarda julgamento. Nos autos principais, a TIM apresentou Contestação em
18.12.2008. Em 08.09.2009, a TIM protocolou petição apresentando diversos
precedentes a respeito do assunto tratado na Ação Civil Pública. Em
04.02.2010, proferido despacho determinando que as partes especificassem as
provas que pretendem produzir. Em 08.02.2010, a TIM apresentou petição
reiterando as preliminares suscitadas em Contestação e requerendo o
julgamento antecipado do feito. Em 17.05.2010, publicado despacho
convertendo o julgamento em diligência para que as partes se manifestassem
sobre reportagem que informava o fim da cobrança de tarifa interurbana entre o
Município de Bertioga e os demais Municípios da Região. Em 28.05.2010, a
TIM apresentou manifestação esclarecendo que o tratamento local para as
ligações originadas do Município de Bertioga-SP para os Municípios vizinhos e
vice-versa entrará em vigor em 24.07.2010, em razão da nova regulamentação
editada pela ANATEL. Ainda não há decisão de primeira instância.

g. Chance de perda

Perda Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Em virtude da edição de nova regulamentação (Resolução nº 534/2009 da
ANATEL), que entrará em vigor em 24.07.2010 e que será cumprida pela TIM,
eventual procedência da ação não irá ocasionar qualquer impacto na sistemática
de cobrança da empresa. Por outro lado, há risco de impacto no caso de
procedência do pedido de devolução dos “valores excedentes recebidos em
função da cobrança de tarifa na modalidade LDN nas chamadas tarifadas como
locais, na vigência e anteriormente à Resolução 475/2007, adstrito aos últimos 5
anos.”

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.
Processo nº 2008.1098.897-1

a. Juízo

9ª Vara Cível de Belém/PA

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

out/08

d. Partes do Processo

GLÓRIA SOUZA & Cia. e TIM Celular S/A
A empresa Gloria & Souza ajuizou um ação de indenização por danos materiais
e morais em face da TIM por conta da rescisão contratual ocorrida em 2006, o
que teria gerado supostos prejuízos materiais e morais. O valor estimado do
risco é de R$ 6,1 milhões.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos
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f. Principais fatos

g. Chance de perda
h. Análise do impacto em caso
de perda do processo
i. Valor provisionado

Trata-se de Ação de Indenização na qual a Autora alega que celebrou contrato
com a TIM em 20.04.2004, “cujo objeto seria a execução de serviços de
recrutamento, seleção e prestação de serviços em promoção de vendas dos
produtos TIM e prestação de serviços especializados e administrativos com
fornecimento de mão de obra”, sendo que, para atender a demanda da TIM,
abriu filiais em São Luis, Manaus e Porto Velho.
Em 21.11.2006, foi formalizada a rescisão contratual. No entanto, a Autora
alega que referida rescisão lhe causou danos, tanto de cunho material, quanto de
cunho moral, que deveriam ser indenizados pela TIM. A Autora alega que,
diante da necessidade de arcar com o pagamento das rescisões contratuais de
seus funcionários, teria deixado de honrar outras obrigações, o que veio a
culminar no fechamento definitivo de suas portas em agosto de 2007. O
processo está concluso desde 07/08/2009 com a contestação da TIM e a réplica
da parte autora. Ainda não há decisão de primeira instância.
Perda Possível
Impacto financeiro somente, limitado ao valor do processo.
Não há valor provisionado.
Processo nº 023.08.050217-5

a. Juízo

2ª Vara Cível de Florianópolis/SC

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

nov/08
INTEGRAÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS TEMÁTICOS e TIM Celular
S/A
Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela. O objeto da
ação é o contrato de distribuição. Alega a autora que houve redução da área de
atuação, aumento de metas, desproporção e inexecução do contrato. O valor
estimado do risco é de R$ 4.0 milhões.

d. Partes do Processo
e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de perda
h. Análise do impacto em caso
de perda do processo
i. Valor provisionado

A INTEGRAÇÃO propôs uma ação em face da TIM no valor de R$ 4,0
milhões que visa a suspensão da exigibilidade de créditos já executados pela
Companhia, pleiteando em sua liminar a não inclusão em cadastros restritivos,
bem como indenizações oriundas da rescisão do contrato. Vale destacar que a
TIM ingressou com ação de execução em face da referida empresa perante a 4ª.
Vara Cível de Florianópolis, no valor de R$ 3,957 milhões. Ainda não há
decisão de primeira instância.
Perda Possível
Impacto financeiro
Não há valor provisionado.

Processos nº 2002.001.078146-0
a. Juízo

29ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

out/02

d. Partes do Processo

Mattos e Calumby Advogados e Maxitel (TIM Celular S/A)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Trata-se de ação proposta pela Mattos Calumby que sustenta ser credor dos
valores oriundos da relação contratual celebrada com a TIM, decorrente de dois
contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o escritório de
advocacia Mattos e Calumby. O valor estimado do risco é de R$ 8,7 milhões.
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f. Principais fatos

Em 1ª instância, foi acolhido o pleito da ação de cobrança de honorários. Ambas
as partes recorreram e a Eg. 5ª Câm. Cível do Tribunal reformou em parte a r.
sentença proferida na ação de cobrança, para determinar que sejam apurados os
honorários pelos serviços efetivamente realizados pela parte autora,
considerando o valor que já lhe foi pago pela TIM. Atualmente, o processo
encontra-se em fase pericial.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Ação Civil Pública nº 2005.0014.9618-4 - Troca de aparelho objeto de fraude/Ceará
a. Juízo

10ª Vara Cível de Fortaleza/CE

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

jul/05

d. Partes do Processo
e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Ministério Público Estadual do Ceará e TIM Celular S/A
Nesta demanda o MP/CE pleiteia a troca dos celulares envolvidos em fraudes.
Nessa fase do procedimento não é possível estimar o valor.

f. Principais fatos

Requer que, nos casos comprovados de clonagem, a empresa TIM efetue, às
suas expensas, o restabelecimento da linha clonada, fornecendo ao consumidor,
um aparelho novo, compatível em preço e qualidade ao aparelho clonado; a
reavaliação das contas de telefones clonados, retirando-se das mesmas as
ligações que não são de responsabilidade do consumidor; proibição de inclusão
do nome do consumidor nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, por
motivo de débito originado de linha/telefone clonado; a publicação do edital e a
indenizar os consumidores que sofreram danos materiais. Em agosto/2005
apresentamos defesa e desde julho/2007 os autos estão conclusos com parecer
do MP/CE.

g. Chance de perda

Perda Remota

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro decorrente do fornecimento dos aparelhos.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Ação Civil Pública nº 001.2003.035726-9 - Política de Troca de aparelho defeituoso
a. Juízo

19ª Vara Cível de Recife/PE

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

set/03

d. Partes do Processo

Ministério Público Estadual de Pernambuco e TIM Celular S/A (Telpe)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Nesta demanda o MP/PE questiona a ilegalidade da política de devolução de
aparelhos defeituosos (72 horas), bem como a omissão dos termos de garantia.
Nessa fase do processo não é possível estimar o valor.
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f. Principais fatos

g. Chance de perda
h. Análise do impacto em caso
de perda do processo
i. Valor provisionado

Em maio/2010 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a ação
para: a) determinar que a ré possibilite aos consumidores a realizarem a troca
imediata dos aparelhos celulares, caso verifiquem algum defeito do aparelho no
prazo de 90 dias, contados da efetiva entrega do produto; b) determinar que a
TIM forneça o termo de garantia contratual devidamente preenchido, no ato da
entrega do produto, com todas as especificações deste, mantendo a tutela
antecipada antes concedida quanto a este ponto; c) julgar improcedente o pedido
de retirada do carimbo do cupom fiscal que fixa o prazo de 72 horas para troca
de aparelhos defeituosos, uma vez que se trata de garantia contratual, que se
soma com a legal; d) condenar a parte ré, ante a decadência mínima do pedido
do autor, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais,
estes arbitrados em R$20 mil. O processo encontra-se aguardando publicação da
sentença.
Perda Possível
Impacto financeiro
Não há valor provisionado.

Processos nº 053.2009.045.259-6
a. Juízo

5ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo-SP

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

10.12.2009

d. Partes do Processo

TIM Celular S.A. contra Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de perda

A TIM ajuizou Ação Declaratória visando a declaração de nulidade da multa
aplicada no Procedimento Administrativo nº 3673/08 (originado do Auto de
Infração nº 1371 D7), no valor de R$3,192 milhões. Referido Procedimento
Administrativo foi instaurado com fundamento em supostas irregularidades que
teriam sido cometidas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da
TIM. O valor estimado do risco é de R$ R$3,192 milhões.
Em 10.12.2009, proferida decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada
pleiteado pela TIM. Contra esta decisão, a TIM interpôs Agravo de Instrumento
(proc. nº 994.09.313678-8), com pedido de concessão de tutela antecipada
recursal. Em 18.12.2009, proferida decisão deferindo o pedido de tutela
antecipada recursal. Em 25.05.2010, realizado julgamento em que foi dado
provimento ao Agravo de Instrumento. Nos autos principais, o Procon
apresentou sua Contestação e, em 19.04.2010, a TIM apresentou Réplica. Em
26.04.2010, proferido despacho determinando que as partes especificassem
provas. A TIM apresentou petição em 03.05.2010 requerendo o julgamento
antecipado da lide. O Procon também se manifestou, alegando que não tem
provas a produzir e que compete à TIM o ônus da prova. Ainda não há decisão
de primeira instância.
Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Processos nº 053.10.004514-9
a. Juízo

4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo-SP

b. Instância

Primeira instância

c. Data de instauração

12.02.2010

d. Partes do Processo
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e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de perda

A TIM ajuizou Ação Declaratória visando a declaração de nulidade da multa
aplicada no Procedimento Administrativo nº 222/09 (originado do Auto de
Infração nº 1648 D7), no valor de R$3,192 milhões. Referido Procedimento
Administrativo foi instaurado com fundamento em supostas irregularidades que
teriam sido cometidas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da
TIM. O valor estimado do risco é de R$ R$3,192 milhões.
Em 12.02.2010, proferida decisão deferindo o pedido de tutela antecipada
pleiteado pela TIM. Contra esta decisão, em 11.03.2010, o PROCON interpôs
Agravo de Instrumento (proc. nº 990.10.097192-1), ao qual foi negado
provimento. Nos autos principais, o Procon apresentou Contestação e, em
05.05.2010, a TIM apresentou sua Réplica. Ainda não há decisão de primeira
instância.
Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

a. Juízo

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

b. Instância

Segunda instância administrativa

c. Data de instauração

29.10.2009

d. Partes do Processo

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor contra a TIM Celular S.A.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de suposta ausência de
cobertura dos serviços TIM Web e TIM casa em determinadas localidades, bem
como pelo suposto descumprimento de pedido de cancelamento de contrato. O
valor estimado do risco é de R$ R$3,192 milhões.

f. Principais fatos

Em 13.11.2009, a TIM apresentou Defesa. Em 16.03.2010, publicada decisão
julgando o Auto de Infração subsistente. Em 29.03.2010, a TIM interpôs
Recurso. Aguardando análise do Recurso interposto.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

Processos nº 1162/08 (AI 3005 D7)

Processos nº 155/09 (AI nº 1555 D7)
a. Juízo

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

b. Instância

Segunda instância administrativa

c. Data de instauração

17.02.2009

d. Partes do Processo

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor contra a TIM Celular S.A.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo PROCON-SP, principalmente pela
suposta falha na entrega de aparelhos (fraude). O valor estimado do risco é de
R$ R$3,192 milhões.

f. Principais fatos

Em 04.03.2009, a TIM apresentou Defesa. Em 01.09.2009, publicada decisão
julgando o Auto de Infração subsistente. Em 16.09.2009, a TIM interpôs
Recurso. Aguardando análise do Recurso interposto.

g. Chance de perda

Possível
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h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam
sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias
sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou
investidores do emissor ou de suas controladas, informando:
a. Juízo
b. Instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos
f. principais fatos
g. se a chance de perda é:
i.
provável
ii.
possível
iii.
remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo
i. valor provisionado, se houver provisão
Processo nº 583.00.2007.206422-1
a. Juízo

24ª Vara Cível de São Paulo/SP

b. Instância

Segunda Instância.

c. Data de instauração

ago/07

d. Partes do Processo

POLO HG Fundo de Investimento em ações e Clube Alfa x TIM Participações,
TIM Nordeste e Banco ABN AMRO REAL S/A

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Os autores propuseram a presente demanda visando a decretação da anulação
das Assembléias Gerais Extraordinárias de Incorporação realizadas em
30/01/2004 em cada uma das empresas incorporadas pela TIM (Telpe Celular
S/A, Telasa Celular S/A, Telpa Celular S/A, Teleceará Celular S/A, Telepisa
Celular S/A e Telern Celular)

f. Principais fatos

Alegam os autores que sofreram perdas e danos em razão de alegados erros
constantes no laudo de avaliação elaborado pelo Banco ABN Amro Real S/A, o
qual embasou a operação objeto da presente ação. Em 20/02/2008 foi proferida
sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, face
ilegitimidade ativa da Polo HG.
Desde o dia 16/06/08 aguarda-se o julgamento da Apelação interposta pela Polo
HG no Tribunal de Justiça de São Paulo.

g. Chance de perda

Perda Remota

h. Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado.

4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima,
analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos
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Não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam
partes.
4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo
e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam
parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:
a. valores envolvidos
b. valor provisionado, se houver
c. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
PROCESSOS TRABALHISTAS
Subsidiariedade / Solidariedade
Estão em andamento reclamações trabalhistas movidas por ex-empregados de prestadores
de serviço contratados pela TIM, requerendo a responsabilidade subsidiária/solidária da
TIM em decorrência do prestador de serviço não efetuar os pagamentos corretos das verbas
salariais e rescisórias.
Parte das demandas decorre de projetos específicos de revisão de contratos com
prestadores de serviços, os quais levaram, no ano de 2006, a rescisão de vários deles, com
o conseqüente encerramento de atividades destas empresas e desligamentos. Outra parcela
significativa do contingenciamento existente diz respeito a processos de reestruturação
organizacional, dos quais se destacam o encerramento das atividades dos Centros de
Relacionamento com o Cliente (call center) das cidades de Fortaleza, Salvador e Belo
Horizonte, que resultaram no desligamento de aproximadamente 800 colaboradores
próprios e terceirizados. Em 31 de dezembro de 2009, o valor provisionado para estes
processos era de R$ 15 milhões.
Complementação de Aposentadoria
Há um grupo de reclamações trabalhistas do Paraná, que tem como um dos principais
pedidos indenização por previsão contratual formalizada em “carimbos” nas carteiras de
trabalho. Por meio de norma interna, a TELEPAR comprometeu-se a complementar a
aposentadoria de seus empregados admitidos até 1982. Antes da privatização, a TELEPAR
propôs a transação deste benefício através do pagamento de uma determinada quantia à
vista. Alguns dos ex-empregados têm questionado essa transação e em alguns casos já
obtiveram decisões favoráveis. Em 31 de dezembro de 2009, o valor provisionado para
estes processos era de R$ 5 milhões.
Horas Extras
A TIM é ré em reclamações trabalhistas onde ex-empregados alegam o pagamento
incorreto de horas extras e suas integrações nas verbas salariais e rescisórias. Em 31 de
dezembro de 2009, o valor provisionado para estes processos era de R$ 1,636 milhões.
Acidente / Doença Ocupacional
A TIM é ré em reclamações trabalhistas onde ex-empregados alegam que possuem doença
ocupacional em decorrência de suas atividades laborais, requerendo o pagamento de
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indenização equivalente ao período de estabilidade e suas integrações nas verbas salariais e
rescisórias ou reintegração aos quadros da empresa. Em 31 de dezembro de 2009, o valor
provisionado para estes processos era de R$ 1,933 milhões.
Equiparação Salarial
A TIM possui reclamações trabalhistas onde ex-empregados requerem pagamento de
diferença salarial em decorrência de equiparação salarial, alegando que realizam as
mesmas atividades que outros empregados, percebendo salário inferior. Em 31 de
dezembro de 2009, o valor provisionado para estes processos era de R$ 1,339 milhões.
Demais Ações
A TIM é ré, ainda, em reclamações trabalhistas onde ex-empregados postulam o
pagamento de adicional de periculosidade, participação nos resultados (PPR), adicional
noturno, entre outros. Em 31 de dezembro de 2009, o valor provisionado para estes
processos era de R$ 5,896 milhões.
PROCESSOS TRIBUTÁRIOS
ICMS
A Companhia sofreu diversas autuações fiscais de ICMS que, em 31 de dezembro de 2009,
estão classificadas como risco de perda possível no valor aproximado de R$ 317.044.
Dentre essas autuações, destacam-se os seguintes objetos principais: (i) cobrança de ICMS
tendo como objeto aspectos operacionais de sua atividade de prestação de serviços de
telecomunicações, bem como venda comercialização de mercadorias; (ii) alegação a
ausência de recolhimento do imposto, bem como da alíquota adicional referente ao Fundo
de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais; (iii) falta de estorno proporcional dos
créditos de ICMS relativos a saídas isentas e não tributadas; (iv) débito decorrente de
aproveitamento de crédito de ICMS na aquisição de energia elétrica; e (v) suposta
utilização indevida de crédito do ICMS na aquisição de bens integrantes do ativo fixo e de
material destinado ao uso e consume da empresa.
Tributos Municipais
A Companhia sofreu autuação referente a cobrança de ISS pelo município do Rio de
Janeiro no valor total de R$94.359, que trata de suposto não recolhimento de ISS relativo
aos seguintes serviços: programação técnica, serviço administrativo de cancelamento de
plano, auxílio à lista telefônica, fornecimento de dados e informações e compartilhamento
infra-estrutura de rede. Referida autuação está sendo impugnada pela controlada na esfera
administrativa.
Tributos Federais
Existem diversas autuações de tributos federais, relativas, principalmente, a: (i) débitos de
PIS e COFINS referentes a não homologação de pedido de compensação; (ii) PIS/COFINS
variação cambial; e (iii) falta de recolhimento de IRRF sobre aluguéis, royalties e trabalho
assalariado sem vínculo empregatício, que totalizam R$33.912 e possuem classificação de
perda possível. Além disso, a Controla Intelig recebeu diversos autos de infração lavrados
pela ANATEL totalizando o montante de R$29.379, que se referem à valores de FUST
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sobre receitas de interconexão e R$9.902 referentes a valores de FUNTTEL sobre receitas
de interconexão, que totalizam R$39.281 e estão classificados como perda possível.
INSS
Em dezembro de 2005, a Controlada Intelig recebeu autuações pela Secretaria da Receita
Federal no montante de R$ 32.458, relacionadas à (i) retenção de 11% do INSS sobre
serviços prestados por terceiros; (ii) registro do programa de participação de lucros fora do
exercício; (iii) reversão da provisão para remuneração de gerentes delegados; (iv) diferença
entre guias de recolhimento e declarações de previdência social (GFIP) e (vi) falta de
informação na GFIP. Esta autuação está sendo defendida na esfera administrativa e com
base na opinião de seus assessores jurídicos internos e externos, a Administração concluiu
como prováveis perdas a serem incorridas nesse processo o total de R$5.000, valor este
provisionado em dezembro de 2009.
AÇÕES CÍVEIS
Contingências Cíveis
A Companhia e suas controladas estão sujeitas a diversas ações judiciais e procedimentos
administrativos propostos pelos consumidores, fornecedores, prestadores de serviços e
órgãos de defesa do consumidor, que tratam de variadas matérias que surgem no curso
normal dos negócios da Companhia. A Administração analisa cada procedimento judicial
ou administrativo com o intuito de fazer um julgamento a respeito de eventual
contingência, classificando esse risco como provável, possível ou remoto. Essa avaliação
sempre toma por base a opinião dos advogados contratados e responsáveis pela condução
das causas. A referida avaliação está sujeita a revisões periódicas, podendo, portanto ser
alterada no decorrer do andamento dos processos, em decorrência de fatos ou eventos
supervenientes, tais como mudanças de orientação jurisprudencial. As provisões para
contingências constituídas, em dezembro de 2009, eram no montante de R$87,301
milhões.
Ações movidas por Consumidores
A Companhia, em dezembro de 2009, era parte em aproximadamente 61.141 ações
individuais, que se relacionam primordialmente a reclamações movidas por consumidores.
Referidas ações tratam de matérias atinentes à relação entre a Companhia e seus clientes,
destacando-se os procedimentos por suposta cobrança indevida, cancelamento de contrato,
defeitos e falhas na entrega de aparelhos e negativação indevida.
PROCESSOS PERANTE A ANATEL
A Companhia recebe pedidos de informação da ANATEL sobre o cumprimento das várias
obrigações de serviço a ela impostas em virtude de suas outorgas para prestação de
serviços de telecomunicações. A ANATEL pode instaurar processos administrativos
sancionadores relacionados a descumprimento. A Companhia recebeu notificações de
instauração de processos administrativos da ANATEL, principalmente pelo fato de não ter
atingido algumas metas e obrigações definidas no PGMQ e obrigações previstas na
Resolução nº 477, em especial, aquelas afetas aos Direitos e Garantias dos Usuários.

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

41

A ANATEL instaurou processos administrativos contra as controladas pelo: (i) não
cumprimento de certos indicadores de qualidade e (ii) inadimplemento de outras
obrigações derivadas dos Termos de Autorização e da regulamentação.
As companhias controladas submeteram à ANATEL defesas e recursos Administrativos
esclarecendo que a não-conformidade se deu em virtude de diversos fatores, muitos deles
alheios à vontade e não relacionados às ações e atividades das empresas. A provisão para
contingências regulatórias reconhecida no balanço patrimonial retrata o valor das perdas
esperadas, conforme expectativa da Administração.
A Companhia tinha registros de provisões em 31 de dezembro de 2009 relativas a
prováveis multas/estimativas da ANATEL, no valor de R$23,972 milhões.
4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores
Não há outras contingências relevantes.
4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do
país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se
diferente do país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
c. hipóteses de cancelamento de registro
d. outras questões do interesse dos investidores
Não se aplica.
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ITEM 5:
RISCOS DE MERCADO

5.1. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a
que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros
O governo brasileiro tem exercido uma influência significativa sobre a economia
brasileira e continua a fazê-lo. Esse envolvimento, como as condições políticas e
econômicas locais, pode afetar de forma negativa as nossas atividades, os nossos
negócios ou os preços de mercado de nossas ações.
O governo brasileiro vem intervindo freqüentemente na economia brasileira e tem,
ocasionalmente, feito profundas mudanças na política econômica. Para influenciar o curso
da economia brasileira, controlar a inflação e implementar outras políticas, o governo
brasileiro tem tomado várias medidas, incluindo o uso de controles de preços e salários,
atuação no mercado de cambio, controles de capital e restrições sobre importações. Não
podemos controlar e prever as medidas ou políticas que o governo brasileiro poderá tomar
ou adotar no futuro. Nosso negócio, situação financeira, receitas, resultado de operações,
expectativas e preço de negociação de nossas unidades podem ser prejudicados por
mudanças nas políticas e regulamentações do governo, bem como outros fatores, tais
como:Flutuações nas taxas de câmbio;
•

Inflação;

•

Taxas de juros;

•

Política monetária;

•

Mudanças nos regimes tributários;

•

Liquidez no capital interno e mercados de crédito;

•

Política fiscal;

•

Instabilidade política;

•

Reduções nos salários ou nos níveis de receita;

•

Aumento nas taxas de desemprego;

•

Controles de câmbio e restrições sobre transferências no exterior; e

•

Outros eventos políticos, diplomáticos, sociais ou econômicos no Brasil ou que
possam afetar nosso país.

No passado, o desempenho da economia brasileira foi afetado pela situação política do
país. Historicamente, as crises e os escândalos políticos têm afetado a confiança dos
investidores e do público em geral e impactado de forma negativa o desenvolvimento da
economia e o preço de mercado dos valores mobiliários emitidos pelas companhias
brasileiras. Apesar de a situação atual demonstrar uma estabilidade financeira e econômica
com perspectiva de crescimento no curto prazo, não podemos prever quais políticas serão
adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia,
nossos negócios ou o nosso desempenho financeiro. Não podemos prever se o governo
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brasileiro irá interferir na economia brasileira no futuro. As ações do governo podem
afetar nosso negócio de forma adversa reduzindo a demanda por nossos serviços,
aumentando nossos custos, ou limitando nossa capacidade de fornecer serviços. Além
disso, incertezas e escândalos políticos, instabilidade social e outros eventos políticos ou
econômicos podem nos afetar negativamente.
Reformas tributárias podem afetar nossos preços.
O governo brasileiro propôs reformas tributárias que atualmente estão sendo consideradas
pelo Congresso. Se sofrermos uma carga tributária maior como resultado da reforma
tributária, talvez tenhamos que repassar o custo do aumento desse imposto aos nossos
clientes. Esse aumento poderá exercer um impacto negativo significativo sobre os
dividendos pagos pelas nossas subsidiárias à nossa Companhia e sobre nossa receita e
resultados operacionais.
A inflação e as medidas do governo para conter a inflação podem prejudicar a
economia brasileira, o mercado de valores mobiliários, nosso negócio e operações,
bem como os preços de mercado de nossas ações.
Historicamente, o Brasil apresentou altos índices de inflação. A inflação e algumas
medidas do governo para conter a inflação têm tido efeitos negativos significantes na
economia brasileira em geral. A inflação, as políticas adotadas para conter as pressões
inflacionárias e incertezas em relação a uma possível intervenção governamental
contribuíram para a incerteza econômica e o aumento de volatilidade no mercado no
mercado de valores mobiliários brasileiro.
A partir da introdução do real em 1994, o Brasil tem apresentado índices de inflação
menores que nos períodos anteriores. De acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado
(IGP-M) – índice geral de inflação de preços, desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas,
o Brasil apresentou os seguintes índices de inflação: 12,4% em 2004, 1,2% em 2005, 3,8%
em 2006, 7,8% em 2007, 9,8% em 2008, e -1,7% em 2009. Além disso, de acordo com o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – o Brasil apresentou os seguintes índices de
inflação: 9,3% em 2003, 7,6% em 2004, 5,7% em 2005, 3,1% em 2006, 4,6% em 2007,
5,9% em 2008, e 4,3% em 2009. As medidas tomadas pelo governo brasileiro para
controlar a inflação geralmente incluem a manutenção de uma política monetária severa
com altos juros, que restringe a disponibilidade de crédito e reduz o crescimento
econômico. A inflação, as ações para conter a inflação e rumores sobre outras possíveis
ações também contribuíram de maneira considerável para a incerteza econômica no Brasil,
bem como para o aumento da volatilidade no mercado de valores mobiliários no Brasil.
O Brasil pode apresentar altos índices de inflação no futuro. Os períodos de inflação alta
geram distorções na dinâmica de produção e consumo e podem reduzir o índice de
crescimento da economia brasileira, que poderia ocasionar a redução da demanda de
nossos produtos no Brasil e, conseqüentemente, a redução do faturamento líquido da
companhia. A inflação provavelmente pode aumentar os custos e despesas, que não
poderemos repassar para nossos clientes e, conseqüentemente, podem reduzir nossas
margens de lucro e nossa renda líquida. Além disso, altos índices de inflação podem gerar
altos juros e, conseqüentemente, os custos para pagamento de nossas dívidas podem ser
aumentados, uma vez que a totalidade do nosso endividamento esta indexado direto ou
indiretamente a variação dos juros ou em índice de inflação, resultando em lucro líquido
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menor. Além disso, inflação e seu efeito nas taxas de juros interno podem ocasionar a
redução da liquidez no capital interno e nos mercados de empréstimos, que poderiam
afetar nossa capacidade de captar junto ao mercado. Qualquer redução no faturamento
líquido e deterioração em nossa situação financeira possivelmente levaria a uma redução
no preço de mercado de nossas ações.
As flutuações nas taxas de câmbio podem prejudicar nossa situação financeira e o
resultado das operações.
A moeda brasileira sofreu freqüentes valorizações e desvalorizações nas últimas quatro
décadas. Durante esse período, o governo brasileiro implantou vários planos econômicos e
políticas de câmbio, incluindo desvalorizações repentinas, controles de câmbio, mercados
de taxa de câmbio dupla e sistema de câmbio flutuante. Periodicamente, ocorrem
flutuações significantes na taxa de câmbio entre a moeda brasileira e o dólar americano e
outras moedas. Por exemplo, a taxa de desvalorização do real em relação ao dólar
americano foi de 18,7% em 2001 e 52,3% em 2002 e 32% em 2008. No entanto, o real se
valorizou 11,5%, 8,7%, 17,2%, e 25,4% em 2005, 2006, 2007 e 2009, respectivamente.
Observando esse histórico, não podemos concluir se que o real irá desvalorizar ou
valorizar em relação ao dólar americano no futuro.
A valorização continua do real em relação ao dólar pode levar a uma deterioração da atual
conta do país e da balança de pagamentos, bem como a desaceleração do crescimento das
exportações. A desvalorização do real em relação ao dólar poderá criar pressões
inflacionárias adicionais no Brasil, aumentando o preço dos produtos importados, o que
pode resultar na adoção de políticas governamentais deflacionárias. Esse movimento
poderá resultar possivelmente num aumento das taxas de juros. As desvalorizações do real
reduziriam também o pagamento dos dividendos referenciado em dólares das nossas ações
preferenciais, o que pode significar uma diminuição do valor de mercado desses papéis.
Quaisquer efeitos macroeconômicos podem afetar de forma adversa nossa receita
operacional e nosso desempenho financeiro geral.
Nossa Companhia adquire equipamentos e telefones celulares de fornecedores globais,
cujos preços são definidos em dólares americanos. A depreciação do real em relação ao
dólar americano pode resultar em aumento relativo do preço de nossos equipamentos e
telefones. Portanto, estamos expostos ao risco cambial decorrente da necessidade de
incorrer despesas substanciais em dólares, principalmente para componentes,
equipamentos e telefones importados com capacidade limitada de cobertura.
Flutuações nas taxas de juros podem prejudicar nossa Companhia e o preço de
mercado de nossas ações.
O Banco Central estabelece a taxa de juros básica para o sistema financeiro brasileiro com
base no nível de crescimento econômico da economia brasileira, o nível de inflação e
outros indicadores econômicos. De fevereiro a 17 de julho de 2002, o Banco Central
reduziu a taxa de juros básica de 19% para 18%. De outubro de 2002 a fevereiro de 2003,
o Banco Central aumentou a taxa de juros básica para 26,5% em 19 de fevereiro de 2003,
refletindo um aumento de 8,5 pontos percentuais. A taxa de juros básica continuou a
crescer até junho de 2003 quando o Banco Central começou a sua redução.
Subseqüentemente, a taxa de juros básica sofreu outras flutuações e, em dezembro 2009,
alcançou o valor de 8,75%.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

45

Em 31 de dezembro de 2009, as dívidas da nossa Companhia (após hedge) estavam
expressas em reais e sujeitas à taxa de juros flutuante ou paridade de moedas que estão
vinculadas a taxas de juros flutuantes, tais como a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a
taxa de juros aplicada nos contratos de financiamentos com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o Certificado de Depositário
Interbancário (taxa CDI) e índice de Inflação (IPCA). Em 31 de dezembro de 2009 o
endividamento total da Companhia após hedge era de R$ 4.243 milhões. Um aumento das
taxas de juros pode afetar adversamente as despesas financeiras da companhia,
comprometendo a performance financeira como um todo.
As políticas no Brasil de controle cambial podem afetar de forma adversa nossa
capacidade de efetuar pagamentos de dívida denominada em moeda estrangeira.
A compra e venda de moeda estrangeira no Brasil está sujeita ao controle governamental.
No passado, o Banco Central centralizou certos pagamentos do principal sobre as
obrigações externas. Muitos fatores fizeram o governo brasileiro instituir uma política de
controle cambial mais restritiva, inclusive, sem limitações, a extensão das reservas de
moeda estrangeira no Brasil, a disponibilidade de moeda estrangeira suficiente, a dimensão
da carga do serviço de dívida do Brasil em relação à economia como um todo, a política
brasileira em relação ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e restrições políticas às
quais o Brasil poderá ser sujeito. Uma política mais restritiva poderá afetar a capacidade
de os devedores brasileiros (inclusive nossa Companhia) efetuarem pagamentos fora do
Brasil para atender às obrigações denominadas em moeda estrangeira.
Mudanças adversas na situação econômica brasileira poderiam aumentar o
inadimplemento por parte dos clientes em relação a suas obrigações assumidas com a
nossa Companhia, o que poderia reduzir consideravelmente nossos ganhos.
Nossas operações dependem significantemente da capacidade de nossos clientes em pagar
suas contas. Se a economia brasileira piorar, incluso, entre outros, pelo nível da atividade
econômica, a desvalorização do real, a inflação ou o aumento dos juros internos, a maior
parte dos clientes não poderá realizar seus pagamentos em dia, aumentando o número de
contas vencidas e, conseqüentemente, reduzindo substancialmente nossa renda líquida.
Além disso, o crescimento de nossa base de clientes pós-pagos nos torna mais vulneráveis
a qualquer aumento de inadimplência dos clientes.
Os eventos em outros países podem causar um impacto negativo na economia
brasileira e no valor de mercado de nossas unidades.
A situação econômica e de mercado em outros países, incluindo os Estados Unidos, a
América Latina e outros países com mercados emergentes, podem afetar a economia
brasileira e o mercado para os valores mobiliários emitidos pelas empresas brasileiras.
Embora a situação econômica nesses países possa ser significantemente diferente da
situação econômica no Brasil, as reações dos investidores em relação a tais eventos em
outros países podem prejudicar o valor de mercado dos valores mobiliários de empresas
brasileiras. As crises em outros países de mercado emergente podem arrefecer o
entusiasmo dos investidores pelos valores mobiliários de empresas brasileiras, incluindo os
da nossa Companhia. Tal fato poderia prejudicar o preço de mercado de nossas ações.
Além disso, a economia brasileira é afetada pela economia internacional e as condições do
mercado em geral, sobretudo pela situação econômica dos Estados Unidos. Os preços das
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ações na Bovespa, por exemplo, têm se mostrado historicamente sensíveis às flutuações
das taxas de juros americanas e ao comportamento de seus principais índices das ações.
Um aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente nos Estados Unidos, pode
reduzir a liquidez global e o interesse dos investidores no mercado de capitais brasileiro,
prejudicando o preço de nossas ações.
Podemos estar vulneráveis às atuais interrupções e à volatilidade dos mercados
financeiros mundiais.
O sistema financeiro mundial, desde meados de 2007, tem vivenciado situações difíceis
com créditos, liquidez e interrupções que levam a uma maior volatilidade. Desde setembro
de 2008, os mercados financeiros mundiais têm se deteriorado acentuadamente e muitas
das principais instituições financeiras estrangeiras, incluindo alguns dos maiores bancos
comerciais e de investimentos, concessores hipotecários, fiadores hipotecários e
companhias de seguros também enfrentaram dificuldades significativas, inclusive
recorrendo aos seus depósitos e a liquidez inadequada.
Em uma tentativa de aumentar a liquidez no mercado financeiro e evitar o colapso do
sistema financeiro, os governos de vários países intervieram na economia de forma nunca
vista antes, mas não é possível afirmar se estas medidas terão hesito no alívio da crise
financeira atual.
Caso as interrupções e volatilidade continuem ou piorem nos mercados financeiros
mundiais, isso poderá afetar negativamente nossa capacidade de ter acesso a capital e
liquidez em termos financeiros aceitáveis, e, conseqüentemente, em nossas operações.
Adicionalmente, a desaceleração da economia pode afetar negativamente a estabilidade
financeira de nossos clientes, o que poderá resultar em uma redução geral nos negócios e
uma subseqüente perda nos lucros para nós.
5.2. Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo
emissor, seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando:
a. riscos para os quais se busca proteção:
A Companhia e suas controladas expõem que os principais fatores de risco a que estão
expostas são os seguintes:
(i) Riscos de variações cambiais
Os riscos de variações cambiais relacionam-se com a possibilidade das controladas
computarem prejuízos derivados de flutuações nas taxas de câmbio, aumentando os saldos
de dívida com financiamentos obtidos no mercado e as despesas financeiras
correspondentes. Para que esses tipos de riscos sejam extintos, as controladas estabelecem
contratos de swap com instituições financeiras.
Em 31 de Dezembro de 2009, os financiamentos das controladas indexados à variação de
moedas estrangeiras se encontram integralmente protegidos, tanto em prazo quanto em
valor, por contratos de swap. Os ganhos ou perdas com esses contratos de swap, são
registrados no resultado de suas controladas.
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Além dos financiamentos obtidos pelas controladas, objeto dos contratos de swap, não
existem outros ativos financeiros em montantes significativos que estejam indexados a
moedas estrangeiras.
(ii) Riscos de taxa de juros
Os riscos da taxa de juros relacionam-se com:
Possibilidade de variações no valor justo dos financiamentos obtidos pela TIM Nordeste
incorporada pela TIM Celular à taxas de juros pré-fixadas, no caso de tais taxas não
refletirem as condições correntes de mercado. Para que esse tipo de risco seja reduzido, a
TIM Nordeste incorporada pela TIM Celular realiza contratos de swap com instituições
financeiras, transformando para um percentual do CDI as taxas de juros pré-fixadas
incidentes em parte dos financiamentos contraídos. Os ganhos ou perdas auferidos por
esses contratos de swap são registrados no resultado da sua controlada TIM Nordeste
incorporada pela TIM Celular;
Possibilidade de variações no valor justo dos financiamentos obtidos pela controlada TIM
Celular indexados à TJLP, no caso de tais taxas não acompanharem proporcionalmente as
taxas referentes aos Certificados de Depósito Interbancários (CDI). Para que esse tipo de
risco seja reduzido, a controlada TIM Celular realiza contratos de swap com instituições
financeiras, transformando para um percentual do CDI a TJLP incidente em parte dos
financiamentos contraídos. Os ganhos ou perdas auferidos com esses contratos de swap são
registrados no resultado da sua controlada TIM Celular;
Possibilidade de um movimento desfavorável nas taxas de juros, o que causaria um
aumento nas despesas financeiras das controladas, em decorrência da parcela da dívida e
das posições passivas em que as controladas se encontram nos contratos de swap atrelados
a taxas de juros flutuantes (percentual do CDI).
Todavia em 31 de dezembro de 2009, as controladas mantêm seus recursos financeiros
aplicados principalmente em Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), o que reduz
substancialmente esse risco.
(iii) Risco de crédito inerente à prestação de serviços
O risco está relacionado à possibilidade das controladas computarem prejuízos derivados
de dificuldades em cobrar os valores faturados aos assinantes. Para que esse tipo de risco
seja reduzido, as controladas realizam análises de crédito auxiliando a gerência de risco
quanto a problemas de cobrança e monitora as contas a receber de assinantes, bloqueando a
capacidade de utilização de serviços caso os clientes não paguem suas dívidas. Não há
clientes que tenham contribuído com mais de 10% das contas a receber líquidas de serviços
prestados em 31 de dezembro de 2009 e 2008 ou das receitas de serviços prestados durante
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008.
(iv) Risco de crédito inerente à venda de aparelhos telefônicos e de cartões de telefones
pré-pagos
A política das controladas para venda de aparelhos telefônicos e distribuição de cartões de
telefones pré-pagos está diretamente relacionada aos níveis de risco de créditos aceitos
durante o curso normal do negócio. A seleção de parceiros, a diversificação da carteira de
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contas a receber, o monitoramento das condições de empréstimos, as posições e limites de
pedidos estabelecidos para os negociantes, a constituição de garantias reais são
procedimentos adotados pelas controladas para minimizar possíveis problemas de cobrança
com seus parceiros comerciais. Não há clientes que tenham contribuído com mais de 10%
das contas a receber líquidas de venda de mercadorias em 31 de dezembro de 2009 e 2008
ou das receitas de venda de mercadorias durante os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2009 e 2008.
(v) Risco de crédito financeiro
O risco está relacionado à possibilidade das controladas computarem perdas derivadas da
dificuldade de resgate das aplicações financeiras de curto prazo e dos contratos de swap,
em razão de eventual insolvência das contrapartes. As controladas minimizam o risco
associado a esses instrumentos financeiros mantendo operações apenas com instituições
financeiras de reconhecida solidez no mercado, além de seguirem política que estabelece
níveis máximos de concentração de risco por instituição financeira.
Não há concentração de recursos disponíveis de trabalho, serviço, concessões ou direitos
que não tenha sido mencionada acima, que caso fosse eliminada repentinamente pudesse
impactar significativamente a operação das controladas.
b. Estratégia de proteção patrimonial (hedge):
Política de proteção de riscos financeiros adotada pela Companhia – Síntese
A política da Companhia estabelece que devam ser adotados mecanismos de proteção
contra riscos financeiros decorrentes da contratação de financiamentos, seja em moeda
estrangeira ou nacional, com o objetivo de administrar a exposição de riscos associados a
variações cambiais e na taxa de juros.
A contratação de instrumentos financeiros derivativos contra a exposição cambial deve
ocorrer simultaneamente à contratação da dívida que deu origem à tal exposição. O nível
de cobertura a ser contratado para as referidas exposições cambiais é de 100% do risco,
tanto em prazo quanto em valor.
Na exposição a fatores de risco em moeda nacional, contraídos por meio de financiamentos
atrelados às taxas de juro pré-fixadas ou TJLP pelo fato das disponibilidades de suas
controladas serem remuneradas pelo CDI, as controladas tem como estratégia transformar
parte destes riscos em exposição ao CDI.
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, não há quaisquer tipos de margens ou garantias
aplicadas às operações com instrumentos financeiros derivativos da Companhia e de suas
controladas.
Os critérios de seleção das instituições financeiras obedecem a parâmetros que levam em
consideração, o rating disponibilizado apenas por renomadas agências de análise de risco,
patrimônio líquido e níveis de concentração de operações e recursos.
c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge):
Swap de juros pré-fixados vs. CDI
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Estas operações com instrumentos financeiros derivativos visam proteger a TIM Nordeste
incorporada pela TIM Celular contra uma possível perda patrimonial no caso de
diminuição de taxa de juros praticados pelo mercado.. Os referidos instrumentos
financeiros derivativos possuem vencimentos mensais até abril de 2013 e protegem
aproximadamente 58,96% da totalidade dos financiamentos obtidos junto ao BNB pela
TIM Nordeste incorporada pela TIM Celular.
Tomando por base a atual taxa de referência do BNB fixada em 10% a.a. nos
financiamentos contraídos pela controlada TIM Nordeste incorporada pela TIM Celular e
os respectivos instrumentos financeiros derivativos contratados para parte desses
financiamentos, na média, na sua ponta ativa a 11,22 % a.a. e na ponta passiva a 75,97%
do CDI. Um possível cenário de reversão dar-se-ía caso o CDI ultrapassasse a casa dos
14,77% ao ano. Esses instrumentos financeiros derivativos foram contratados junto ao
Santander e Unibanco, atualmente denominado Banco Itaú BBA S.A.
Swap de TJLP vs. CDI
Estas operações com instrumentos financeiros derivativos visam proteger a controlada TIM
Celular contra uma possível perda patrimonial em virtude de aumento por parte do BNDES
em sua taxa de referência (TJLP), nos financiamentos contratados junto àquela Instituição
em 2005, e apresentam sua ponta passiva contratada a um custo médio equivalente a 90,62
% do CDI. Essas operações atualmente, protegem 17,23% do total dos financiamentos
obtidos junto ao BNDES. Em 31 de dezembro de 2009, a sua controlada TIM Celular
apresenta um resultado contábil positivo nesta operação, tendo como contraparte os
seguintes bancos: Santander e Unibanco, agora denominado Banco Itaú BBA S.A.
Swap cambial vs. CDI
Os instrumentos financeiros derivativos dessa modalidade visam proteger a controlada
TIM Celular contra o risco cambial dos contratos baseados na Resolução 2.770 do
BACEN, aqui mencionada apenas como “2770”, indexados ao USD e ao JPY, com
contratação simultânea aos respectivos financiamentos, do empréstimo em moeda
estrangeira contraído junto ao BNP Paribas e também do empréstimo em moeda
estrangeira contraído junto ao BEI. A totalidade das linhas 2.770 está protegida a um custo
médio de 129,90% do CDI para os contratos de USD e 114,50% para JPY, o empréstimo
com BNP Paribas se encontra protegido a um custo médio de 95,01% do CDI e o
empréstimo com o BEI está protegido a um custo de 96,46% do CDI. A ponta ativa dos
contratos de swap é contratada com o mesmo coupon da linha sacada. Neste caso, a
variação cambial no financiamento é totalmente contraposta pela variação nos swaps
contratados.
Esses swaps, vencem na mesma data de vencimento da dívida, o que ocorrerá até julho de
2010 para os financiamentos obtidos por meio das linhas da Resolução 2770, até 2016 para
o empréstimo com o BEI e até dezembro 2017 para o empréstimo com o BNP Paribas.
Esses instrumentos financeiros derivativos foram contratados junto ao Santander,
Unibanco (atualmente denominado Banco Itaú BBA S.A.), ABN AMRO (atualmente
denominado Banco Santander) , Citibank, Morgan Stanley e BES .
d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos:
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Vide parágrafo 5.2 b
e. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos:
Vide parágrafo 5.2 b
f. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos:
As decisões de execução e contratação do Hedge obedecem a normas e políticas
estabelecidas pela Administração da Companhia, em especial A Política de Proteção de
Riscos Financeiros nas Operações de Empréstimos e Financiamentos – sob a
responsabilidade da Diretoria Financeira.
g. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada:
Após cada operação contratada, a Diretoria Financeira, através da área de Tesouraria, deve
emitir relatórios gerenciais mostrando o enquadramento da posição de hedge a Política
(mencionada acima), as cotações obtidas pelos bancos consultados e o custo das operações
contratadas e a comparação entre a situação anterior e posterior ao hedge, objetivando
fornecer subsídios para a avaliação da performance da administração de proteção de riscos
financeiros. Tais controles são revisados e auditados periodicamente.
5.3. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na
política de gerenciamento de riscos adotada
Não houve alteração significativa.
5.4.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há mais informações relevantes.
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ITEM 6:
HISTÓRICO DO EMISSOR

6.1.

Com relação à constituição do emissor, informar:

a. Data:
Em 22 de maio de 1998 ocorreu a cisão da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás
(“Telebrás”) e, uma das empresas criadas a partir desta cisão, a Tele Celular Sul
Participações S.A., após a ocorrência de algumas operações societárias, alterou
posteriormente a sua denominação social para TIM Participações S.A. (“Companhia”) em
30 de agosto de 2004.
b. Forma:
Constituída sob a forma de sociedade anônima.
c. país de constituição:
Brasil.
6.2.

Informar prazo de duração, se houver

A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
6.3.

Breve histórico do emissor

A Telecom Itália S.p.A. (“Telecom Italia”), controladora indireta da Companhia, começou
a operar no Brasil em 1998 e a subsidiária integral da Companhia, TIM Celular S.A.
(“TIM Celular”) atualmente é uma das maiores operadoras de telefonia móvel no País. A
Telecom Italia considera suas operações no Brasil extremamente importantes. Nos leilões
promovidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”) em 2001 para as
Bandas D e E, a Telecom Italia foi a única empresa a receber licenças cobrindo todo o
território brasileiro, tornando-se, assim, a única operadora a oferecer serviços em nível
nacional sob a mesma marca. Em 2000, a Telecom Italia (então Telecom Italia Mobile)
criou a TIM do Brasil Ltda. (atual TIM Brasil Serviços e Participações S.A.), controladora
das empresas da Telecom Italia atuantes no Brasil.
Antes da incorporação da Telebrás em 1972, havia mais de 900 empresas de
telecomunicações operando em todo o Brasil. Entre 1972 e 1975, a Telebrás, como
monopólio regulamentado, adquiriu quase todas as empresas de telefonia que operavam no
País. A partir de 1995, o governo federal brasileiro realizou uma abrangente reforma do
sistema regulador das telecomunicações no Brasil. Em 1996 e 1997, o governo brasileiro
aprovou leis que permitiram a privatização da Telebrás por meio de leilão das autorizações
e concessões para prestadoras privadas de serviços de telecomunicações e estabelecendo a
Anatel como agência reguladora independente.
O novo modelo regulador estabeleceu a estrutura do setor de telefonia móvel no Brasil
vigente até hoje. A ANATEL estabeleceu dez áreas de serviço móvel celular, e as
operações de telefonia móvel da Telebrás e de outra estatal foram cindidas em novas
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empresas. Quando essas empresas foram privatizadas, suas subsidiárias operacionais
passaram a monopolizar cada uma das dez áreas de telefonia móvel celular, atendendo,
principalmente, todos os clientes móveis da área à época. Para introduzir a concorrência,
foram leiloadas freqüências de bandas adicionais. Como resultado, sete dessas dez áreas
passaram a contar com quatro provedores de serviço de telefonia móvel, e o restante
possui três desses provedores.
Em maio de 1998, após a cisão da Telebrás, foram criadas 12 novas empresas
controladoras (“Novas Controladoras”). Praticamente todos os ativos e passivos da
parcela cindida da Telebrás, incluindo as ações detidas pela Telebrás nas empresas
operacionais do Sistema Telebrás, foram alocadas para as Novas Controladoras. A cisão
do Sistema Telebrás nas Novas Controladoras é aqui referida como “Cisão” ou “Cisão da
Telebrás”.
As Novas Controladoras, juntamente com suas respectivas subsidiárias, consistem de:
•

Oito operadoras de telefonia celular, cada qual operando em uma das dez regiões
(individualmente denominada “Região de Celular”);

•

Três operadoras de telefonia fixa, cada qual prestando serviços locais e intraregionais de longa distância em uma das três regiões (individualmente
denominada “Região de Linha Fixa”); e

•

Embratel Participações S.A. - (“Embratel”), que presta serviços de
telecomunicações locais (incluindo intra-regionais e inter-regionais) a longa
distância, bem como serviços de telecomunicações internacionais em todo o
Brasil.

Mediante o Sistema de cisão da Telebrás, o território brasileiro foi inicialmente dividido
pela Anatel em dez regiões distintas de serviço de telefonia móvel (“Regiões da Banda
A”), cada qual atendida por uma das Novas Controladoras operando no mercado de
telefonia celular. Adicionalmente, de acordo com a Lei nº 9472, de 16 de julho de 1997
(“Lei Geral de Telecomunicações”), o governo federal concedeu autorizações para novas
empresas prestarem serviços de telefonia móvel dentro de uma sub-banda de 25 MHz
incluída na banda de 800 a 850 MHz, denominada Banda B (“Banda B”). As empresas que
operam a Banda B são distribuídas em dez diferentes regiões, que, de modo geral, se
sobrepõem às Regiões da Banda A.
As regras estabelecidas pela Anatel impediram os acionistas controladores de operadoras
de telefonia celular da Banda A e da Banda B de deter mais de uma licença, seja na forma
de autorização ou concessão, em uma única região de SMP. Conseqüentemente, uma
empresa controladora de uma operadora de telefonia celular na Banda A ou Banda B que
tivesse adquirido o controle de uma autorização de operar SMP como resultado de uma
sobreposição geográfica de suas licenças tinha duas alternativas:
• Poderia vender as ações de controle em operadoras de telefonia celular da Banda
A ou da Banda B no prazo de seis meses a contar da compra da autorização do
SMP; ou
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• Poderia renunciar ao direito de operar sob a autorização de SMP nas áreas em que
houvesse sobreposição de serviços na Banda A e na Banda B.
Como resultado, algumas empresas controladas pela Telecom Italia renunciaram a
seus direitos de prestar serviços SMP em determinadas áreas. Especificamente em 2001, as
subsidiárias da TIM Brasil, Portale Rio Norte S.A. (“Portale Rio Norte”) e TIM Celular
Centro Sul S.A. (“TIM Centro Sul”), renunciaram a seus direitos de operar sob
autorizações de SMP nas áreas atualmente atendidas pela Maxitel S.A. (“Maxitel”), TIM
Sul S.A. (“TIM Sul”) e TIM Nordeste Telecomunicações S.A. (“TIM Nordeste
Telecomunicações”), devido às sobreposições geográficas nas autorizações de SMP
concedidas à Portale Rio Norte e à TIM Centro Sul e às concessões detidas na época pela
Maxitel e pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2002, a TIM Centro Sul e a Portale Rio Norte foram incorporadas
pela sociedade Portale São Paulo S.A. (“Portale São Paulo”). Em 22 de janeiro de 2003, a
Portale São Paulo teve sua denominação alterada para TIM Celular.
Em 2004, a Tele Nordeste Celular Participações S.A. (“TND”) foi incorporada pela Tele
Celular Sul Participações S.A. (“TSU”), empresas que constituíam parte das Novas
Controladoras e, posteriormente, a Tele Celular Sul Participações S.A. teve sua
denominação social alterada para TIM Participações S.A.. Na cisão da Telebrás, foi
alocado na TSU e na TND todo o capital social detido pela Telebrás nas subsidiárias
operacionais do Sistema Telebrás que prestavam serviços de telecomunicações celulares
em suas respectivas regiões. A Nova Controladora que passou a prestar serviços de
telefonia fixa na Região Sul, na qual a TIM Sul operava, é a Brasil Telecom S/A (“Brasil
Telecom”) e a Nova Controladora que prestava serviços de telefonia fixa na Região
Nordeste, na qual a TIM Nordeste Telecomunicações operava, é a Tele Norte Leste
Participações S.A.
Em julho de 1998, o governo federal vendeu substancialmente todas as ações das Novas
Controladoras, inclusive as ações que detinha na TSU e na TND, a investidores privados.
As ações da TSU e da TND anteriormente detidas pelo governo federal foram vendidas a
um consórcio composto pela UGB Participações Ltda. (“UGB”) e Bitel Participações Ltda.
(“Bitel”), ambas as empresas constituídas de acordo com as leis da República Federativa
do Brasil. Em março de 1999, a UGB vendeu sua participação acionária na TSU e na TND
para a Bitel, mediante aprovação da ANATEL e do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (“CADE”). Em setembro de 2003, a Bitel incorporou a TIM Brasil S.A. e,
posteriormente, teve sua denominação social alterada para a TIM Brasil Serviços e
Participações S.A. (“TIM Brasil”). A TIM Brasil é controlada indireta da Telecom Italia,
empresa constituída de acordo com as leis da Itália.
Em dezembro de 2002, a TIM Sul, TIM Nordeste Telecomunicações e Maxiel
converteram suas respectivas concessões para operar de acordo com os regulamentos do
Serviço Móvel Celular (“SMC”) em autorizações para operar de acordo com os
regulamentos do SMP. Tanto o SMC como o SMP estão sujeitos a regulamentos
específicos que diferem um do outro. Como parte desse processo de conversão, em julho
de 2003, a TIM Sul, TIM Nordeste Telecomunicações e a Maxitel também receberam da
ANATEL autorização para operar serviços de longa distância nacional e internacional,
autorizações estas que foram devolvidas para a ANATEL em janeiro de 2005.
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Em julho de 2003, as subsidiárias da TSU, Telesc Celular S.A. e CTMR Celular S.A.
foram incorporadas pela Telepar Celular S.A., que teve sua denominação social alterada
para TIM Sul. Em janeiro de 2004, as subsidiárias da TND, Telpa Celular S.A., Telern
Celular S.A., Teleceará Celular S.A., Telepisa Celular S.A. e Telasa Celular S.A., foram
incorporadas pela Telpe Celular S.A., que teve sua denominação social alterada para TIM
Nordeste Telecomunicações.
Em agosto de 2004, a TND foi incorporada pela TSU e esta última passou a ser
denominada TIM Participações S.A., a fim de integrar as operações das duas empresas,
reduzir custos administrativos, melhorar o acesso ao capital e obter maior liquidez de
mercado. A TIM Nordeste Telecomunicações, anteriormente subsidiária operacional da
TND, tornou-se subsidiária operacional da Companhia juntamente com a TIM Sul. Para
fins contábeis, a incorporação foi tratada como se tivesse ocorrido no dia 1 de janeiro de
2004.
Em 30 de maio de 2005, a Companhia adquiriu todas as participações minoritárias em
circulação de suas subsidiárias TIM Sul e TIM Nordeste Telecomunicações.
Em 16 de março de 2006, a Companhia adquiriu todo o capital social da TIM Celular,
subsidiária integral do acionista controlador da Companhia, TIM Brasil, a fim de integrar
as operações das duas empresas, buscar otimizar a estrutura financeira e o gerenciamento
do grupo, criar uma das maiores empresas de comunicação móvel celular do Brasil em
termos de capitalização de mercado e representar um atraente investimento para os
acionistas. Como resultado, a TIM Celular e sua subsidiária operacional Maxitel tornaramse subsidiárias da Companhia. A aquisição foi efetivada após aprovação nas respectivas
Assembléias Extraordinárias dos acionistas da Companhia e dos acionistas da TIM
Celular, realizadas em 16 de março de 2006.
Em 30 de junho de 2006, a TIM Celular, Maxitel, TIM Nordeste Telecomunicações e a
TIM Sul aprovaram a incorporação da TIM Nordeste Telecomunicações pela Maxitel e da
TIM Sul pela TIM Celular. Na mesma data, a denominação social da Maxitel mudou para
TIM Nordeste S.A. (“TIM Nordeste”).
Em 30 de outubro de 2009, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
proposta de reestruturação societária de suas controladas, consistindo na incorporação da
TIM Nordeste S.A. pela TIM Celular. A referida incorporação foi aprovada pela
ANATEL, através do Ato nº 7.477, de 17 de dezembro de 2009, e pelas Assembléias
Gerais Extraordinárias da TIM Nordeste e TIM Celular, em 31 de dezembro de 2009. Esta
incorporação foi efetuada com base nos saldos contábeis.
Em 16 de abril de 2009, a Companhia aprovou, em reunião de Conselho de Administração,
a celebração do Acordo de Incorporação entre a Companhia e a Holdco Participações Ltda.
(“Holdco”) com a interveniência de TIM Brasil, JVCO Participações Ltda. (“JVCO”),
Docas Investimentos S.A. (“Docas”), entre outras, para fins de tratar da aquisição do
controle indireto da sociedade Intelig Telecomunicações LTDA. (“Intelig”). Tal aquisição
dar-se-ia através da incorporação, pela Companhia, da sociedade Holdco, sociedade esta
controlada por JVCO, e que por sua vez deteria, quando da conclusão da incorporação,
100% do capital social da Intelig.
A ANATEL, por meio do Ato nº 4.634, de 11 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial União (“DOU”), em 14 de agosto de 2009, aprovou a Incorporação ora
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apresentada, concedendo, ainda, um prazo de 18 (dezoito) meses para a eliminação da
sobreposição geográfica de outorgas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC detidas
por TIM Celular e Intelig, em vista da relação societária entre ambas advindas da referida
Incorporação.
Em 30 de dezembro de 2009, a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, aprovou a
efetivação da incorporação da Holdco, sociedade que detinha 100% (cem por cento) do
capital social da Intelig, pela Companhia. Como resultado desta operação, a Companhia
emitiu 127.288.024 ações (43.356.672 ações ordinárias e 83.931.352 ações preferenciais)
no valor patrimonial de R$516.724.650,57, em nome da JVCO.
6.4. Data de registro na CVM ou indicação de que o registro está sendo requerido
19 de Agosto de 1998
6.5. Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões,
cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário,
aquisições e alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado o emissor
ou qualquer de suas controladas ou coligadas, indicando:
a. Evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos
administradores do emissor
e. quadro societário antes e depois da operação
Já incluído no item “6.3 – Breve Histórico da Companhia.”

6.6. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou
de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Não aplicável
6.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Não há outras informações relevantes.
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ITEM 7:
ATIVIDADES DO EMISSOR
7.1.

Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas

A Companhia tem como principal objetivo exercer o controle de companhias exploradoras
de serviços de telecomunicações, especialmente serviços de telefonia móvel pessoal e
telefonia fixa nas áreas de suas autorizações.
A Companhia detém a totalidade do capital da TIM Celular S.A. e da Intelig
Telecomunicações Ltda. A TIM Celular e a Intelig atuam como prestadora de Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, Longa Distancia Nacional e
Longa Distancia Internacional em todos os estados brasileiros. Adicionalmente, a TIM
Celular também atua como prestadora de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e
como prestadora do Serviço Móvel Pessoal em todos os estados brasileiros.
Os serviços prestados pelas companhias controladas são regulados pela Agência Nacional
de Telecomunicações – ANATEL, agência reguladora das telecomunicações no país. As
outorgas de autorização para exploração do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) são por tempo indeterminado.
7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver,
nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:
a. produtos e serviços comercializados:
A receita de serviços de telefonia inclui a receita de:
a. Tarifas de assinatura mensal;
b. Tarifas de uso de rede para chamadas locais de telefones celulares;
c. Tarifas de roaming;
d. Tarifas de interconexão;
e. Chamadas de longa distância nacionais e internacionais; e
f. Serviços de valor agregado, incluindo tarifas por serviços de mensagem curta ou
mensagem de texto, mensagem multimídia, push-mail, Blackberry, chamada em
vídeo, turbo mail, WAP downloads, navegador Web, soluções de dados para
negócios, músicas, jogos, acesso à TV, correio de voz, áudio-conferência, chats e
outros conteúdos e serviços.
Também recebemos receitas de vendas de aparelhos móveis e acessórios.
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b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
2009

200
2008

300.194
7.767.987
4.042.612
1.943.121
1.897.188
266.826
16.217.928

378.876
7.954.683
4.458.169
1.986.704
1.598.303
169.852
16.546.587

Receita de serviços de telecomunicações – Fixa
Receita de serviços de telecomunicações - Móvel e Fixa

177.108
16.395.036

7.944
16.554.531

Venda de mercadorias
Receita operacional bruta

1.761.626
18.156.662

1.766.400
18.320.931

Receita de serviços de telecomunicações – Móvel
Assinatura
Utilização
Uso de rede
Longa distância
VAS – Serviços adicionais
Outros

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
A Companhia não apresenta informações por segmento de negócio em suas demonstrações
financeiras. O resultado líquido das operações da Companhia e suas controladas foi: lucro
de R$ 180,2 milhões em 2008; e lucro de R$ 214,9 milhões em 2009.
7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2, descrever:
a. características do processo de produção:
Tarifas de Assinatura Mensal
Recebemos o pagamento da assinatura mensal de nossos planos para celulares pós-pagos
que variam com base nos limites de uso do plano.
Tarifas de Uso de Rede
Dividimos nossas áreas de cobertura em certas áreas definidas como “áreas de registro
locais”. As chamadas dentro da mesma área de registro são consideradas chamadas locais.
Cada um dos nossos clientes é registrado como um usuário de uma de nossas áreas de
registro.
Conforme determinado pela Anatel, nossas categorias de tarifa de uso para serviços de
ligações locais para celulares com planos pré-pago ou pós-pago são as seguintes:
g. VC1. A tarifa VC1 é a nossa tarifa base por minuto e se aplica às chamadas
móvel/fixo feitas por um cliente localizado em sua área de registro para uma pessoa
registrada na mesma área de registro;
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h. VC. A tarifa VC é a nossa tarifa base por minuto e se aplica às chamadas
móvel/móvel feitas por um cliente localizado na área de registro para uma pessoa
registrada na mesma área de registro;
i. AD. A AD é uma sobretaxa por chamada aplicável a todas as chamadas de saída ou
chamadas de entrada feitas ou recebidas por um cliente fora de sua área de registro;
e
j. VU-M. A VU-M é a tarifa que outra prestadora de serviços de telecomunicações
nos paga pelo uso de nossa rede pelos clientes dessa prestadora, neste caso para
chamadas locais.
Podemos estabelecer as tarifas que cobramos dentro destas categorias de tarifa. As tarifas
de uso são para os minutos que ultrapassem aqueles incluídos como parte da tarifa de
assinatura mensal no plano pós-pago em questão.
Tarifas de Roaming
Recebemos receita pertinente aos acordos de roaming em que entramos com outras
prestadoras de serviço de telefonia móvel. Quando uma chamada é feita a partir de uma de
nossas áreas de cobertura por um cliente de outra prestadora de serviço de telefonia móvel,
cobra-se de tal prestadora de serviços uma tarifa de roaming pelo serviço utilizado, seja ele
de voz, mensagem de texto ou dados, conforme nossas tarifas aplicáveis. Da mesma
forma, quando um de nossos clientes faz uma chamada de telefone celular estando fora de
nossa área de cobertura usando a rede de outra provedora de serviços, temos que pagar os
encargos de tal ligação à prestadora de telefonia móvel responsável pela área de cobertura
onde a chamada teve origem, de acordo com a taxa aplicada pela provedora de serviço de
telefonia móvel.
O roaming nacional automático permite aos nossos clientes usar seus telefones celulares
nas redes de outras prestadoras de serviços de telefonia móvel enquanto estiverem
viajando ou percorrendo áreas limitadas do Brasil que estejam fora da nossa rede,
complementando nossa atual cobertura de telefonia móvel. Da mesma forma, fornecemos
serviço de telefonia móvel aos clientes de outras prestadoras de serviço de telefonia móvel,
quando esses clientes fizerem ou receberem chamadas estando em nossa rede. As
prestadoras de serviço de telefonia móvel que participam de acordos de roaming devem
fornecer o serviço a clientes de roaming na mesma base em que fornecem o serviço a seus
próprios clientes. Todas essas prestadoras realizam uma reconciliação mensal de tarifas de
roaming. Nossos acordos de roaming têm prazo de um ano e se renovam automaticamente
por prazos adicionais de um ano.
Tarifas de Interconexão
As tarifas de interconexão representam uma parte significativa de nossas receitas.
Recebemos receitas de interconexão relacionadas a qualquer chamada derivada de outra
rede de provedora de serviços - de telefonia móvel ou fixa - recebida por qualquer cliente
de telefonia móvel de nosso ou outra provedora, enquanto utiliza nossa rede. Cobramos da
prestadora de serviços responsável pela rede onde a chamada se originou uma tarifa de
interconexão para cada minuto de uso de nossa rede para a chamada. As tarifas de
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interconexão que cobramos de outras prestadoras de serviço tornaram-se livremente
negociáveis em 2005.
Fizemos acordos de interconexão com todas as prestadoras de serviços de telefonia que
operam no Brasil, os quais incluem provisões especificando o número de pontos de
interconexão, o método pelos quais os sinais devem ser recebidos e transmitidos e os
custos e tarifas pelos serviços de interconexão. Ainda assim, mesmo na ausência de
aprovação pela Anatel, as partes desses acordos de interconexão são obrigadas a oferecer
serviços de interconexão uma a outra. As tarifas de interconexão que nos permitiram
cobrar de outras prestadoras de telefonia móvel e que outras prestadoras de telefonia
móvel cobram de nós eram, no passado, freqüentemente ajustadas pela inflação. Em 2005,
dois acordos relativos às tarifas de interconexão foram firmados: (i) entre as
concessionárias de telefonia fixa (com exceção da Embratel) e os prestadores de serviços
móveis, que estabeleceu que a nossa tarifa de interconexão paga por outras operadoras
quando seus usuários acessam nossa rede para se comunicar com nossos usuários fosse
aumentada em 4,5%, para chamadas completadas por um número registrado dentro da área
de registro do cliente (chamadas VC-1); e (ii) entre as concessionárias de telefonia fixa
(com exceção da Embratel) e os prestadores de serviços móveis, relativo às tarifas de
interconexão pagas pelas concessionárias de telefonia fixa para as operadoras de serviços
móveis no caso de chamadas de longa distância, que são as chamadas VC-2 e VC-3, que
reduziu essas tarifas em 7,99%.
Em 2007, um acordo adicional relativo às tarifas de interconexão firmado entre as
concessionárias de telefonia fixa (com exceção da Embratel) e os provedores de serviços
de telefonia móvel estabeleceu um aumento médio na VU-M de 2%. As mesmas partes
também firmaram um acordo adicional, homologado pela Anatel, contemplando um
aumento de 68,5% na tarifa VU-M sobre o ajuste de VC-1 para 2008. Conseqüentemente,
em 2008, a telefonia móvel também sofreu um aumento médio na VU-M de 2%.
Em março de 2009, houve um acordo entre a TIM e Embratel (porque a Embratel não
havia participado dos acordos anteriores), para estabelecer as mesmas condições já
concordadas entre a TIM e outras concessionárias de serviços de telefonia, com os ajustes
aplicáveis nos termos dos acordos financeiros. Em 2009, poderá haver uma nova
negociação relacionada aos acordos da VU-M.
Em dezembro de 2009, a ANATEL definiu que a TIM deve possuir apenas três VU-Ms, de
acordo com suas três áreas de autorização.
Longa Distância
Os clientes de telecomunicações no Brasil podem selecionar prestadoras de longa distância
a cada chamada, conforme o Código de Seleção de Prestadora (Programa CSP),
introduzido em julho de 2003, pressionando um código de dois dígitos antes de discar.
Esta regulamentação também aumentou o tamanho das áreas de registro, dentro das quais
as chamadas são consideradas locais, reduzindo assim o número de áreas de registro.
Oferecemos serviços de longa distância aos nossos clientes em todo o Brasil através da
nossa subsidiária integral TIM Celular. Este serviço dá aos nossos clientes de telefonia
móvel a opção de continuar a usar nosso serviço de chamadas de longa distância acreditamos que isto fortaleça o relacionamento e a lealdade de nossos clientes, além de
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aumentar a percepção de nossa marca como um serviço de telefonia móvel abrangente. Os
clientes de telefonia móvel de outras provedoras de serviço também podem optar por usar
o nosso serviço de longa distância.
De acordo com esta estrutura, as tarifas VC1 ou VC são cobradas de um cliente
diretamente por nós apenas pelas chamadas feitas e completadas por um número registrado
dentro de sua área de registro. As chamadas de longa distância, no entanto, são cobradas
de um cliente pela provedora de longa distância. Outras provedoras de longa distância, por
sua vez, nos pagam uma tarifa VU-M por qualquer uso de nossa rede para uma chamada
de longa distância.
Conforme determinado pela Anatel, nossas categorias de tarifa de uso para longa distância
são as seguintes:
1.

VC2. A tarifa VC2 se aplica às chamadas feitas por um cliente localizado
em uma das nossas áreas de registro que nos selecione como provedora de longa
distância, a cada chamada, para fazer uma chamada a uma pessoa registrada em
outra área de registro dentro da mesma área sem fio reconhecida pela Anatel;

2.

VC3. A tarifa VC3 se aplica às chamadas feitas por um cliente localizado
em uma das nossas áreas de registro que nos selecione como provedora de longa
distância, a cada chamada, para fazer uma chamada a uma pessoa registrada fora da
mesma área sem fio reconhecida pela Anatel; e

3.

VU-M. A VU-M é a tarifa que outra prestadora de telecomunicações nos
paga pelo uso de nossa rede pelos clientes dessa prestadora, neste caso para
chamadas de longa distância.

Serviços de valor agregado
Oferecemos, diretamente ou por meio de acordos firmados com terceiros, serviços de valor
agregado, incluindo serviços de mensagem de texto, mensagem multimídia, push-mail,
chamada em vídeo, turbo mail, downloads WAP, navegador web, soluções de dados para
negócios, músicas, jogos, acesso à TV, correio de voz, conferência, chats e outros
conteúdos para os nossos clientes pós-pagos e pré-pagos. É importante destacar que fomos
a primeira provedora de serviços de telefonia móvel no Brasil a oferecer assinatura de
serviço BlackBerry. Em planos de telefone celular pós-pagos diversos, alguns serviços de
valor agregado estão incluídos na tarifa de assinatura mensal a um determinado nível de
uso.
Short Message Services (SMS) ou Mensagens de Texto. Desde dezembro de 2001, por
meio de acordos com outras provedoras, oferecemos serviços de mensagem de texto de
duas vias, o que permite que nossos assinantes enviem mensagens a usuários de redes de
outras provedoras e também recebam mensagens deles. Apesar da expectativa de que
outros serviços de valor agregado começarão a gerar mais receita, esperamos que a
contribuição proporcional do SMS permaneça em níveis semelhantes, uma vez que
acreditamos que o uso do SMS pode continuar a crescer com base nas baixas taxas de uso
no Brasil comparadas às da Europa e dos Estados Unidos.
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Multimedia Messaging Service (MMS) ou Mensagens Multimídia. Como uma versão
ampliada do SMS, o MMS dá aos clientes a capacidade de enviar, em uma única
mensagem, múltiplas imagens coloridas, sons e textos de tamanhos diferentes para outro
telefone móvel ou outra conta de e-mail.
Downloads. Oferecemos ring tones (sons monofônicos e polifônicos tipo campainha), true
tones (música real), protetores de tela, soluções de dados para negócios, jogos e
videoclipes para serem baixados.
Navegador Web. O WAP (Wireless Application Protocol) é um padrão global criado para
disponibilizar os serviços de Internet a usuários de telefonia móvel. O WAP faz com que
um micro navegador em um telefone móvel se conecte a um serviço gateway em nossa
rede, permitindo que os usuários naveguem por diferentes páginas de informação na
Internet. Atualmente oferecemos e-mail, dados e serviços de informação e transações
comerciais eletrônicas a nossos usuários pré-pagos e pós-pagos.
Transmissão de Dados. Também oferecemos ‘general packet radio services’ (GPRS) a
nossos assinantes pós-pagos e pré-pagos através da rede GSM. O GPRS é um serviço de
valor agregado não baseado em voz que permite que informações sejam enviadas e
recebidas através de uma rede móvel. Os recursos de rádio GPRS são usados apenas
quando os usuários estão realmente enviando ou recebendo dados. Em vez de dedicar um
canal de rádio a um usuário móvel de dados por um determinado período, o recurso de
rádio disponível pode ser simultaneamente compartilhado entre vários usuários. Como
resultado, um grande número de usuários de GPRS pode compartilhar a mesma largura de
banda e ser atendido a partir de uma única célula. O número de usuários suportado
depende do aplicativo sendo usado e do volume de dados sendo transferido. Dada a
eficiência de espectro do GPRS, há menos necessidade de se construir uma capacidade
ociosa que seja usada somente durante as horas de pico. O GPRS, portanto, nos permite
maximizar o uso de recursos de rede. Nossa rede permite que os clientes com os aparelhos
capacitados usem a tecnologia EDGE, que é uma evolução do GPRS que permite
transmissão de dados mais veloz e uma melhor experiência de uso. Durante 2008,
lançamos os serviços 3G, uma nova tecnologia que incrementa o portfólio de serviços de
valor agregado (tais como canais de TV e velocidade de downloads). Acreditamos que o
3G é um marco importante em nosso caminho em direção à liderança de mercado.
Vendas de Aparelhos Celulares
Oferecemos um portfólio diversificado com aproximadamente 74 modelos de aparelhos de
vários fabricantes, incluindo Nokia, Samsung, Motorola, Sony e Ericsson, à venda em
nossa rede de revendedoras, que inclui nossas próprias lojas, franquias exclusivas,
revendedoras autorizadas e magazines. Nosso foco é oferecer uma gama de aparelhos com
funcionalidade ampliada para operar os serviços de valor agregado, incluindo aparelhos
que disponibilizam 3G, GPRS, EDGE, MMS, MP3, tri-banda, infravermelho, Bluetooth,
navegadores, internet, e-mail e Java, ao mesmo tempo em que reduzem a dependência dos
subsídios para aparelhos que tem caracterizado o mercado brasileiro. Nossos aparelhos
celulares podem ser usados com planos de serviços tanto pré-pagos como pós-pagos. No
momento, acreditamos que a oferta de aparelhos celulares seja suficiente para satisfazer a
demanda.
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Serviços de Co-Tarifação
A co-tarifação se dá quando cobramos nossos clientes em nome de outra provedora de
serviços de longa distância por serviços prestados ao nosso cliente por essa provedora. Em
julho de 2003 começamos a prestar serviços de co-tarifação para outras provedoras de
serviços de telecomunicações que operam no Brasil. As tarifas para esses serviços estão
sendo negociadas sob a supervisão da Anatel.
Tarifação e Cobrança
Nossos sistemas de tarifação e cobrança, integrados em toda a empresa, são fornecidos por
uma firma terceirizada. Estes sistemas têm quatro funções principais:
•

Cadastramento de assinantes;

•

Administração de informações sobre o assinante;

•

Administração de contas a receber; e

•

Tarifação e cobrança.

Estes sistemas de tarifação nos dão uma flexibilidade significativa para desenvolver planos
de serviços e opções de tarifação. Certos aspectos da tarifação de clientes de telefonia
móvel no Brasil são regulados pela Anatel. Para os telefones móveis, atualmente, se o
pagamento de um cliente está atrasado há mais de 15 dias, podemos suspender o recurso
para fazer chamadas e, se o pagamento estiver 45 dias atrasado, também podemos
suspender o recurso do cliente de fazer ou receber chamadas. Após 90 dias da data de
vencimento do pagamento do cliente, normalmente interrompemos todo o serviço, embora
esta interrupção às vezes seja postergada entre 120 e 180 dias após a data de vencimento
para clientes valorizados. Para os telefones fixos, se o pagamento de um cliente estiver
atrasado há mais de 30 dias, podemos suspender a o recurso para fazer chamadas, e se o
pagamento estiver atrasado há mais de 60 dias, também podemos suspender o recurso do
cliente de receber chamadas. As regras para descontinuação do serviço de telefonia fixa
permanecem as mesmas conforme aplicado ao serviço de telefonia móvel.
Conforme as regulamentações da Anatel, nós e outras provedoras de serviços de telefonia
periodicamente fazemos a reconciliação das tarifas de interconexão e roaming devidas
entre todas e liquidadas com base em valores líquidos. Atualmente, o processo de
reconciliação de roaming é em grande parte gerenciado por grupos patrocinados pela
indústria, incluindo o Verisign Clearing House para TDMA roaming doméstico e MACH
para GSM doméstico e internacional, enquanto que o processo de reconciliação de
interconexões é gerenciado básica e diretamente por nós.
Detecção e Prevenção de Fraude
“Fraude de assinatura”, que consiste em usar os documentos de identificação de outra
pessoa física para obter serviços de telefonia móvel, e “fraude por clonagem”, que consiste
em duplicar o sinal de telefone celular de um assinante e, desta forma, permitir que o
fraudador faça chamadas usando o sinal do assinante, são os dois principais tipos de fraude
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no serviço de telefonia móvel, fixa e chamadas de longa distância. Considerando que a
grande maioria de nossos clientes usa GSM, uma tecnologia inteiramente digital, temos
um baixo índice de “fraude por clonagem”, bastante freqüente em regiões do Brasil para
usuários de TDMA, CDMA e outras tecnologias baseadas integralmente no sistema
analógico ou que o utilizem para conexão a outros serviços de roaming.
Implementamos medidas de prevenção contra fraude por clonagem, incluindo restrições a
chamadas internacionais e medidas de detecção de fraude por clonagem, incluindo o
exame dos registros de chamadas para detectar padrões de uso anormais numa tentativa de
detectar a fraude o mais rápido possível e, desta forma, reduzir os custos associados.
Usamos um sistema nacional de detecção de fraude licenciado da Hewlett Packard. Esse
sistema analisa vários aspectos do uso de serviços de telefonia móvel, fixa e chamadas de
longa distância, incluindo o uso simultâneo por um único cliente, freqüência de chamadas
e padrões de uso extraordinariamente altos.
No caso de uma eventual fraude por clonagem, o número do cliente, o telefone móvel ou
ambos são trocados sem qualquer custo, como parte de nosso comprometimento com a
excelência no atendimento. Se houver fraude de assinatura, tanto o número em questão
quanto a linha de telefone móvel ou fixo são cancelados. Parte-se de uma chamada
fraudulenta for transportada pela rede de outra provedora de serviços, normalmente somos
obrigados a pagar a essa prestadora de serviço a tarifa de interconexão aplicável,
independente se algum dia vamos cobrar esta conta a receber associadas a tal chamada.
Grande parte dos esforços da TIM, em 2009, foram concentrados na implementação de
medidas de prevenção às fraudes nos pontos de venda, tais como a autenticação digital
para nosso time de vendas diretas e um forte programa de treinamento, bem como a
monitoração e identificação de nossos pontos de venda. O histórico de crédito do cliente
também é verificado durante o processo de aplicação dos clientes.
b. características do processo de distribuição
Nossa Rede
Nossas redes sem fio utilizam apenas tecnologias digitais, basicamente o GSM, e cobrem
aproximadamente 93% da população urbana brasileira, de acordo com os critérios de
cobertura da Anatel. Em quatro áreas, além do GSM, oferecemos o TDMA, uma
tecnologia que divide o espectro do rádio em slots de tempo determinados para transmitir
os sinais. Em 31 de dezembro de 2009, aproximadamente 99,9% de nossos assinantes
usavam a tecnologia GSM e esperamos que nossos demais clientes TDMA migrem para
GSM nos próximos anos. Durante 2008, implementamos os serviços 3G em nossa rede,
que permite ao usuário experimentar um maior nível de conectividade através do acesso a
internet e downloads de TV em alta velocidade. Em 31 de dezembro de 2009, tivemos
2.142 sites prontos a operar sob a tecnologia 3G. Com nossa aquisição da TIM Celular,
temos autorizações da Anatel para fornecer nossos serviços de telefonia celular em cada
uma das dez áreas sem fio do Brasil em vários espectros de freqüência. Acompanhamos
também o status do possível leilão de novas autorizações de banda larga da Anatel.
Consideramos como prioridade a aquisição de qualquer freqüência que a Anatel
disponibilize para a provisão de serviços de telefonia móvel, uma vez que dispor de
freqüências é a essência do nosso negócio.
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Nossa rede móvel celular inclui principalmente equipamentos de transporte e de
computação, bem como equipamentos de troca e transmissão que consistem basicamente
de comutadores e 10.040 estações-base de rádio em nossa rede GSM e 912 estações-base
de rádio em nossa rede TDMA, de acordo com dados de 31 de dezembro de 2009. A rede é
conectada basicamente por um sistema de transmissão de fibra ótica arrendado
principalmente da Intelig, Telemar, Embratel, Brasil Telecom e Telefônica. A Nokia,
Ericsson e Siemens são nossos principais fornecedores de equipamento de rede GSM.
Nossas bases de rádio GSM estão equipadas para receber os equipamentos da nova
tecnologia 3G, que foram instaladas em 2,142 locais em dezessete estados brasileiros.
Em vista da ampla cobertura geográfica que já alcançamos, estamos focando a
continuidade da expansão e da melhoria da nossa rede GSM em áreas onde seja importante
aumentar a qualidade de nossa cobertura, tais como dentro de túneis, ao longo das
principais rodovias, dentro de edifícios em áreas metropolitanas e em áreas visitadas, tais
como destinos turísticos, que normalmente têm alto uso de telefonia móvel. Continuaremos
também a garantir que nossa rede tenha a capacidade de absorver um alto volume de
chamadas quando for relevante.
Acordos de Compartilhamento de Estações
Com o objetivo de evitar duplicações desnecessárias de redes e infra-estruturas, a Anatel
permite que as prestadoras de serviços de telecomunicações usem as redes de outras
provedoras como suporte secundário no fornecimento de serviços de telecomunicações.
Portanto, permitimos que outras provedoras de serviços de telecomunicações usem nossa
infra-estrutura, enquanto nós temos usado a infra-estrutura de outras provedoras, conforme
os acordos de compartilhamento de estações que firmamos com essas provedoras.
Atendimento ao Cliente
A visão de negócio da TIM baseia-se na busca pela satisfação do cliente por meio de
contínuas melhoras dos processos e sistemas que facilitem o relacionamento entre a
Companhia e seus clientes, independente do meio de comunicação. Assim, as informações
do sistema de Gerenciamento do Atendimento ao Consumidor (CRM – Costumer
Relationship Management) são monitoradas e analisadas, bem como os registros locais das
interações dos clientes com a Companhia, por meio de uma organização direcionada aos
clientes, que oferece serviços únicos e inovadores em pontos de contato.
Nessa busca diária pela satisfação do cliente, a TIM esmera-se em treinar consultores de
relacionamento, revisando processos e procedimentos de assistência ao consumidor,
melhorando e otimizando sistemas, podendo assim, assegurar que esse relacionamento
diário com seus clientes seja o melhor possível e satisfaça o cliente.
Em 1 de dezembro de 2008, quando entrou em vigor o Decreto Lei 6.523 que regula os
serviços de atendimento telefônico a clientes, a TIM melhorou seus serviços por meio do
ajuste de seus sistemas e processos.
Por exemplo, a TIM investiu em um processo automatizado que fornece protocolos de
resposta de voz interativa (“IVR”), permitindo a identificação do cliente e seleção manual
de opções, e o registro e relatório por meio de um protocolo sequencial único. Além disso,
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a TIM oferece uma opção de cancelamento e reclamação em seu menu principal para
facilitar o acesso do cliente.
No que diz respeito a transferência de chamadas, a TIM investiu em sua ferramenta CRM,
adicionando novas funções que não requerem que o cliente repita o pedido caso seja
transferido a um outro operador. Essas melhorias dos sistemas de CTI e CRM asseguram a
transferência das informações do cliente no momento da chamada, minimizando o número
de chamadas transferidas inadequadamente.
Para clientes com deficiência auditiva, a TIM oferece um serviço preferencial por meio de
mensagens de texto, com serviço de armazenamento de dados do histórico que pode ser
recuperado e entregue posteriormente. Além disso, a TIM investiu em uma ferramenta que
permite que um histórico de serviços de Atendimento ao cliente seja recuperado e enviado
ao cliente mediante pedido. Este serviço está disponível para comunicações via correio, email, fax e mensagens de texto.
Finalmente, ajustes à qualidade do serviço ao cliente foram feitos a fim de minimizar o
tempo de espera.
Vendas e Marketing
Iniciamos o marketing de nossos serviços de telecomunicações móveis com a marca
“TIM” em março de 1999. A Companhia divide seu mercado em três categorias principais:
clientes corporativos de grande porte (empresas com quatro ou mais linhas celulares),
clientes corporativos de médio porte (empresas com menos de quatro linhas celulares) e
clientes individuais. Essas categorias são subdivididas de acordo com o nível de uso,
distinguindo, por exemplo, usuários de grande volume de outras categorias de uso.
Consideramos essas categorias ao desenvolver planos de serviços, estratégias de vendas,
estratégias de atendimento aos clientes e novos produtos, assim como para fins de tarifação
e cobrança. A Companhia também usa relatórios de pesquisa de mercado e estudos de
grupos-alvo para analisar sua base de clientes. Referimo-nos a esta abordagem analítica
junto à nossa base de clientes como “segmentação de clientes”. Nossa estratégia tem sido
focada na aquisição e retenção de clientes de alto valor em todos os segmentos e na busca
de eficiência operacional para favorecer a expansão da base de clientes. Atualmente
pretendemos reduzir o nível de promoções e subsídios para aparelhos e certos serviços prépagos e focar nossas vendas e esforços de marketing nos clientes pós-pagos, nos clientes
pré-pagos de alta qualidade e nos planos de serviços. Além disso, embora possa não haver
confirmação quanto à nossa capacidade de atingir e manter uma clara liderança no que
tange a satisfação do cliente acreditamos que não só estaremos bem posicionados, como
também nos beneficiaremos com a portabilidade de número, introduzida recentemente no
Brasil.
Em 31 de dezembro de 2009, nossos serviços são comercializados através da maior rede de
distribuição no Brasil, com quase 9.000 pontos-de-venda, dos quais aproximadamente 60
são nossas próprias lojas. Além disso, tínhamos mais de 365.543 pontos de recarga para
serviços pré-pagos. A Companhia comercializa seus serviços através de uma rede de lojas,
incluindo varejistas gerais que vendem os serviços de telefonia celular e serviços
relacionados da Companhia em base não exclusiva e pontos-de-venda especializados que
vendem exclusivamente os serviços de telefonia celular da Companhia e mercadorias
relacionadas. Entretanto, pretendemos nos focar nas vendas por nossas lojas exclusivas e
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franquias, ao contrário das lojas de varejo em geral, onde os subsídios normalmente geram
perdas. As vendas são efetuadas pela nossa equipe de vendas própria, assim como por
revendedores autorizados que não têm vínculo empregatício conosco. A Companhia
seleciona seus revendedores com base em vários fatores, entre os quais a adequação das
instalações em que seus serviços e mercadorias relacionadas serão oferecidos. Tanto a
equipe própria quanto os revendedores autorizados recebem contínuo treinamento e apoio
de marketing.
c. características dos mercados de atuação, em especial:
O mercado brasileiro de telefonia celular alcançou 174,0 milhões de linhas ao final de
2009 (elevação de 15,5% ano-a-ano), com teledensidade de 90,6% (78,1% em 2008).
Deve-se mencionar que este crescimento foi em grande parte sustentado pelo efeito das
vendas de duplo SIM card (principalmente no segmento pré-pago), em especial durante o
quarto trimestre de 2009 e as campanhas de Natal.
As adições líquidas somaram 23,3 milhões em 2009, representando o segundo melhor ano
na história da telefonia móvel apesar de apresentar uma queda de 21,4% ano-a-ano
(parcialmente influenciada pela limpeza de base por algumas operadoras). As adições
líquidas no quarto trimestre totalizaram 7,8 milhões de linhas, representando 1/3 do total
das adições em 2009. Na comparação anual, as adições líquidas do quarto trimestre de
2009 foram inferiores em 20,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostrando
que o mercado está atingindo sua maturidade.
Analisando-se separadamente os segmentos pré-pago e pós-pago, vemos que o primeiro
atingiu 143,6 milhões de usuários em 2009 (+17,0% ano-a-ano), representando 82,5% do
mercado total. Enquanto o segmento pós-pago atingiu um total de 30,4 milhões de usuários
no encerramento de 2009, representando um crescimento de 8,8% no ano.
d. eventual sazonalidade:
Temos constatado uma tendência de alta significativa no número de novos clientes e na
venda de aparelhos celulares no quarto trimestre de cada ano, quando comparado aos
outros três trimestres fiscais. Uma série de fatores contribui para essa tendência, inclusive a
crescente distribuição ao varejo, no qual o volume de vendas cresce bastante durante a
época de compras de fim de ano, período de anúncios e lançamentos de novos produtos e
serviços e marketing e promoções agressivas no quarto trimestre de cada ano.
e. principais insumos e matérias primas, informando:
(i). descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão
sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável
O processo de compras da TIM no Brasil tem como finalidade o suprimento de produtos e
serviços que permitem a otimização do custo global, assegurando ao mesmo tempo,
requisitos de competitividade, qualidade, segurança, responsabilidade sócio-ambiental dos
bens adquiridos e a melhoria contínua dos relacionamentos das empresas com os
fornecedores. Para assegurar a maior vantagem competitiva à Companhia, em respeito aos
princípios acima indicados, o processo de compras deverá ser realizado (i) mediante o
confronto de ofertas técnico-econômicas dos fornecedores qualificados, segundo
procedimentos estabelecidos pelas empresas; (ii) imprimindo a ética comercial à condução
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

67

de temas sócio-ambientais; e (iii) prevendo um adequado sistema de monitoramento e
controle.
ÉTICA COMERCIAL
No final de 2002, o Grupo Telecom Italia estabeleceu um sistema de regras e controles
definidos através do documento normativo denominado “Modello Organizzativo 231”. Na
base deste sistema, se encontra o Código Ético e de Conduta, inspirado nos princípios do
Global Compact, promovido pela ONU e onde são indicados os valores gerais os quais o
Grupo faz referência na condução dos seus negócios. Em 2005, foi definido o Modelo de
Controle MO231 para as Sociedades externas, calcado nos mesmos princípios e valores do
“Modello Organizzativo 231”.
Em observância a tais regras, todos os processos de compras da Companhia são focados no
respeito às leis em vigor, nos princípios do Código de Ética no Modelo MO231,
documentos normativos internos relacionados a esta política e aos 10 princípios do Global
Compact.
Sem prejuízo das condições acima expostas, o processo de compras deverá ser
desenvolvido respeitando os princípios abaixo indicados:
TRANSPARÊNCIA DAS REGRAS E DECISÕES
As concorrências devem ser promovidas em condições de iguais oportunidades entre os
fornecedores que, por produtos e serviços homogêneos, apresentem a critério da TIM e por
meio de um processo de qualificação, requisitos técnicos e organizacionais imprescindíveis
às empresas, descritos em seus documentos normativos e comunicados aos potenciais
fornecedores.
Além das verificações positivas sobre os requisitos de natureza técnico-organizacional,
para estar apto a participar das concorrências, o fornecedor potencial deve ter previamente
declarado para si e para os eventuais subcontratados autorizados, colaboradores e demais
pessoas ligadas, a observância dos princípios ético- comportamentais contidos no Código
de Ética da Companhia.
SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
A segregação de atribuições nas diversas fases operacionais e decisórias do processo,
somada ao rastreamento documental das escolhas feitas e dos atos imputados às funções de
Compras, representam os principais instrumentos de gestão para assegurar atividades
corretas e transparentes, que impeçam condições de vantagem individual no cumprimento
das atividades de compras.
Em particular:
- no âmbito da função de Suprimentos e Logística, a responsabilidade de verificar,
qualificar e gerir o cadastro de fornecedores das empresas é separada dos processos de
iniciar, negociar e concluir, as tratativas comerciais desenvolvidas com os fornecedores e
com a conseqüente celebração dos respectivos contratos;
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- a responsabilidade de definir os volumes de fornecimento, bem como as características
dos produtos e serviços a serem adquiridos/prestados é das áreas que os irão diretamente
utilizar. Essas áreas devem redigir as especificações técnicas do fornecimento de modo
claro, objetivo e completo, descrevendo as funcionalidades que serão implementadas com
a aquisição.
INTEGRIDADE
A empresa somente busca vantagens competitivas dos fornecedores, com base em
comportamentos idôneos e, ainda, determina a seus colaboradores que as relações com os
fornecedores sejam disciplinadas por critérios objetivos, empenhando-se em promover os
princípios da competitividade, legalidade, transparência e integridade.
Cada colaborador da empresa é orientado no sentido a manter os seus próprios interesses
pessoais separados daqueles das empresas, particularmente em relação a:
- solicitar, aceitar, oferecer ou garantir, direta ou indiretamente, qualquer vantagem pessoal
relacionada à negociação, adjudicação e execução dos contratos (de fornecimento, de
prestação de serviços, dentre outros);
- violar o sigilo das informações obtidas dos fornecedores, utilizando as mesmas para
escopo de atividades não relacionadas com o exercício de sua atividade;
- utilizar informações confidenciais dos fornecedores para buscar vantagens competitivas e
utilizá-las de modo oportunista para maximizar o sucesso das negociações, em favor
próprio ou de terceiros;
- repassar, a seu exclusivo critério, informações a outros fornecedores sobre um
determinado fornecedor ou o conteúdo da sua oferta.
RASTREABILIDADE DAS AÇÕES NO PROCESSO DE COMPRAS
Os procedimentos de compras, as especificações técnicas de produtos e serviços, o plano
de compras e as normas para o controle dos fornecedores (qualificação e vendor rating)
devem ser elementos sempre presentes e considerados na atividade de compras, devendo
ser rastreados e mantidos disponíveis para as atividades de controle interno.
Para cada produto ou atividade contratada, deverá ser mantida a respectiva documentação
que suporta a integridade das operações e das escolhas efetuadas, juntamente às respectivas
funções.
Analogamente, junto às funções competentes, deverão ser mantidos disponíveis os
documentos comprobatórios do sucesso da atividade, de controle e verificação dos
produtos e serviços entregues ou concedidos, instalados pelos fornecedores, cujo sucesso
deverá ser condicionante dos pagamentos.
COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE
O empenho da TIM para o respeito ao meio ambiente, a tutela dos direitos humanos, dos
padrões nacionais e internacionais de trabalho e o combate à corrupção é indicado no
Código de Ética e no Modelo de Controle MO231.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

69

Em coerência com tais valores, a TIM solicita a seus fornecedores, e promove em relação
aos mesmos, inclusive em relação aos subcontratados, o respeito dos seguintes princípios,
de acordo com as leis vigentes brasileiras:
DIREITOS DOS TRABALHADORES
Trabalho infantil: a TIM participa do programa menor aprendiz, seguindo as regras ali
estabelecidas. Sendo esta a única iniciativa neste sentido, não há nenhum outro tipo de
apoio para o emprego de pessoas com menos de 18 anos de idade.
Trabalho forçado: é expressamente vedada qualquer forma de trabalho ou serviço nãovoluntário, obtido sob ameaça ou como forma de anulação de um débito. Além disso, a
TIM não solicita, sob nenhuma hipótese, que os colaboradores deixem qualquer tipo de
depósito durante relação de trabalho mantida.
Saúde e segurança: são assegurados, sob todas as formas, o pleno respeito às previsões
legislativas em matéria de saúde e segurança no trabalho, destinadas a prevenir possíveis
acidentes de trabalho e danos à saúde ligados ao exercício da atividade de trabalho. Existe
a nomeação de um representante responsável pela saúde e segurança, e também, pela
implementação das medidas destinadas a garanti-las. A cada colaborador é informado, no
momento de sua contratação sobre a política e os procedimentos de saúde e segurança no
trabalho.
Liberdade de associação e direito à negociação coletiva: é assegurado aos trabalhadores
o direito de constituírem e/ou aderirem às organizações sindicais para a tutela dos
interesses individuais e coletivos. A TIM reconhece amplamente o papel do sindicato
representante dos trabalhadores.
Discriminação e assédio: é expressamente vedada qualquer forma de discriminação em
relação à contratação, remuneração, acesso à formação, promoção, demissão ou
aposentadoria, em relação à raça, classe social e/ou econômica, nacionalidade, religião,
invalidez, sexo, orientação sexual, filiação sindical, política e idade. Não é permitido
nenhum tipo de comportamento sexualmente coercitivo, ameaçador, ofensivo ou que vise à
exploração do indivíduo.
Procedimentos disciplinares: a Companhia não realiza e não permite a utilização de
punições corporais, coerções mentais, físicas e abusos verbais.
Valorização da diversidade: a TIM reconhece que a diversidade é um valor e uma prática
a ser promovida em todas as suas relações com os fornecedores, não realizando ou
permitindo qualquer expressão ou forma de discriminação negativa e constrangedora, em
todas as esferas de sua cadeia de valor. A Companhia incentiva à adoção de uma postura
de respeito e valorização das diferenças, assim como o reconhecimento e o combate a
situações de injustiça contra grupos historicamente menos favorecidos devido a fatores
como orientação sexual, origem étnica, gênero, condição de deficiência, faixa etária, entre
outros. A TIM acredita na diversidade, como forma de manter um ambiente de trabalho
saudável e uma organização competitiva com o mercado.
Horário de trabalho: toda a organização do horário de trabalho é realizada conforme as
leis trabalhistas vigentes no Brasil e os acordos estipulados com as organizações sindicais
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sob o tema, inclusive com referência ao descanso semanal e à realização de trabalho
extraordinário.
Remuneração: a remuneração efetuada aos colaboradores próprios está em conformidade
com as previsões dos acordos coletivos, referente aos valores mínimos e modalidades de
distribuição. Eventuais deduções sobre a remuneração, previstas como sanções
disciplinares, estão também em conformidade com a legislação trabalhista vigente e com
as previsões do acordo coletivo aplicado. Na folha de pagamento fornecida aos
trabalhadores estão descritos, detalhadamente, os itens que compõem a sua remuneração.
Não é permitida a utilização de tipologias contratuais contrárias às disposições das leis ou
destinadas a evitar as proibições e as obrigações previstas pelas normas atuais.
GERENCIAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A TIM considera o respeito às normas ambientais como um dos critérios obrigatórios na
contratação de seus fornecedores, e não estabelece ou mantém relações comerciais com
aqueles que possuem sanções em matérias ambientais por parte dos órgãos regulatórios
competentes.
A Companhia busca promover o melhoramento da performance ambiental dos próprios
fornecedores e a adoção de soluções que permitam melhorar o perfil ambiental dos
produtos e serviços fornecidos, entre eles: a otimização do consumo energético, a redução
de materiais perigosos utilizados, a redução das emissões de gases, a utilização de
materiais reciclados ou recuperados e a gestão dos descartes dos resíduos gerados.
SISTEMA DE CONTROLE
A integridade e a transparência no relacionamento pré-contratual e contratual que as
empresas possuem com seus fornecedores devem ser asseguradas, além do que já foi
indicado acima, por uma de rede de controles a serem efetuados no âmbito do processo de
qualificação e de compras e também na entrega dos bens e serviços.
Na fase de qualificação, o atendimento a todos os requisitos previstos nos procedimentos
da empresa para a inscrição no cadastro de fornecedores, deve sempre ser confrontado
pelas verificações objetivas e documentais.
Todo o processo de compras deverá ser integrado à atividade de assessment interno
voltado para:
- verificar o respeito aos princípios gerais de compras;
- prestar contas, periodicamente, sobre a atividade de compra, para os órgãos
internos (ex: auditoria interna, SOx, dentre outros); e
- monitorar o nível de serviço no relacionamento entre os fornecedores e clientes
internos.
Em relação a um modelo de avaliação do risco, medido com base em aspectos específicos
(ex: complexidade tecnológica, inovação, volume de compras, segurança, impacto
ambiental, dentre outros), os fornecimentos de produtos e serviços considerados com risco
são:
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- os aceitos mediante o sucesso dos controles de conformidade efetuados pelos
colaboradores internos; e
- submetidos a um monitoramento de vendor rating que avalia, de forma
abrangente, a qualidade da relação contratual (qualidade técnica, qualidade comercial e
qualidade administrativa).
Os controles de conformidade, assim como aqueles previstos no âmbito do monitoramento
de vendor rating, devem prever também a verificação de requisitos relacionados ao
gerenciamento dos impactos ambientais (ex: tratamento e eliminação de resíduos, respeito
aos direitos humanos e da segurança no trabalho, dentre outros). Tais verificações
contribuem para a avaliação abrangente dos fornecedores e no caso de que esta resulte
inferior à média estipulada contratualmente, determinam a adoção de medidas contratuais
(ex: aplicação de penalidades e restrições, diminuição dos volumes de fornecimento
contratados, dentre outros) e, nos casos de maior gravidade, a rescisão do respectivo
contrato e a exclusão do cadastro de fornecedores da empresa.
É garantida aos fornecedores, a possibilidade de assinalar eventuais violações dos
princípios e dos procedimentos acima reportados. O órgão competente para a recepção de
tais
indicações
é
o
Canal
de
Denúncia
(endereço
de
e-mail:
comitedeauditoria@timbrasil.com.br). As comunicações, que serão tratadas com o devido
sigilo, devem ser oportunamente verificadas e demonstráveis, seja mediante adequada
descrição dos fatos e das pessoas envolvidas, seja pela apresentação de documentos que
evidenciem a violação.
Eventuais dados transmitidos pelos fornecedores e que sejam relativos a pessoas
identificadas ou identificáveis devem ser utilizados pela empresa somente para a finalidade
de responder às questões dos fornecedores e serão comunicadas a terceiros somente se
anteriormente autorizado e necessário a tal fim.
(ii) eventual dependência de poucos fornecedores:
Vide item 4.1 “e” deste Formulário
(iii) eventual volatilidade em seus preços:
A Companhia busca sempre novas alternativas de fornecimento para minimizar esta
eventual volatilidade, porém, nem sempre é possível, pois além de fornecedores chave,
utilizamos produtos que são atrelados ao mercado externo.
7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita
líquida total do emissor, informando:
a. montante total de receitas provenientes do cliente
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
A Companhia não possui, nem possuiu nos últimos 3 exercícios sociais, clientes
responsáveis por mais de 10% de sua receita líquida total.
7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do
emissor, comentando especificamente:
a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações:
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Geral
Os negócios da Companhia estão sujeitos a ampla regulamentação pela Lei Geral de
Telecomunicações, uma estrutura abrangente de regulamentação da prestação de serviços
de telefonia estabelecida pela Anatel.
A Anatel é o órgão regulamentador das telecomunicações pela Lei Geral de
Telecomunicações e pelo Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações
(“Decreto da Anatel”) de outubro de 1997. A Anatel é administrativa e financeiramente
independente. A Anatel mantém estreita relação com o Ministério das Telecomunicações e
é obrigada a apresentar um relatório anual de suas atividades ao Ministério das
Telecomunicações. Tem autoridade para propor e emitir normas que obrigam legalmente
as operadoras de serviços de telefonia no Brasil. Qualquer regulamentação ou ação
proposta pela Anatel está sujeita a um período para comentários do público, que pode
incluir audiências públicas, e pode ser contestada na Justiça brasileira.
Autorizações e Concessões
Com a privatização do sistema Telebrás e de acordo com a Lei Mínima (“Lei Mínima”) de
1996, as Operadoras da Banda A e Banda B receberam concessões de acordo com as
normas do SMC. Cada concessão era uma autorização de prestação de serviços de
telefonia celular em uma área definida, sujeita a certos requisitos dispostos na respectiva
lista de obrigações anexa a cada concessão.
Através de resoluções aprovadas em setembro de 2000 e janeiro de 2001, a Anatel lançou o
regime SMP e começou a recomendar às operadoras de telefonia celular que atuavam de
acordo com as normas do SMC que convertessem suas concessões em autorizações pelas
normas do SMP. De acordo com as regras emitidas pela Anatel, as operadoras de SMC não
poderiam renovar suas concessões para operar serviços de SMC e foram obrigadas a
migrar para o regime SMP para que pudessem prosseguir com suas operações. A
permissão da Anatel para transferir o controle dessas empresas também estava
condicionada às regras que compelem as operadoras de SMP a migrar suas concessões de
SMC para autorizações de SMP e a operar sob as normas do SMP.
Em 1997 e 1998, foram outorgadas concessões às antecessoras da TIM Sul, TIM Nordeste
Telecomunicações e TIM Maxitel. Em dezembro de 2002, a TIM Sul, a TIM Nordeste
Telecomunicações e a TIM Maxitel converteram suas concessões de SMC em autorizações
de SMP, com opção de renovação das autorizações por mais 15 anos após o vencimento
dos prazos originais das concessões. A TIM Celular adquiriu autorizações de SMP com
leilões de largura de banda realizados pela Anatel em 2001 e, subseqüentemente, adquiriu
autorizações adicionais e operação de acordo com as normas do SMP.
A tabela a seguir apresenta as datas de vencimento do período inicial de cada uma das
autorizações de SMP da TIM:
Termos de autorização

1. Amapá, Roraima, Pará, Amazonas, Maranhão, Rio de
Janeiro e Espírito Santo
2. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul
(exceto município de Pelotas e região) e municípios de
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Data de expiração
Radiofreqüências
800MHz, 900 MHz e
Radiofreqüências
1.800 MHz
3G
Março, 2016

Abril, 2023

Março, 2016

Abril, 2023
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Londrina e Tamarana no Paraná
3. São Paulo
4. Paraná (exceto municípios de Londrina e Tamarana)
5. Santa Catarina
6. Município e região de Pelotas no estado do Rio Grande
do Sul
7. Pernambuco
8. Ceará
9. Paraíba
10. Rio Grande do Norte
11. Alagoas
12. Piauí
13. Minas Gerais (exceto os municípios do triângulo
Mineiro para radiofreqüências 3G)
14. Bahia e Sergipe

Março, 2016
Setembro, 2022
Setembro, 2023

Abril, 2023
Abril, 2023
Abril, 2023

Abril, 2024
Maio, 2024
Novembro, 2023
Dezembro, 2023
Dezembro, 2023
Dezembro, 2023
Março, 2024

Abril, 2023
Abril, 2023
Abril, 2023
Abril, 2023
Abril, 2023
Abril, 2023
Abril, 2023

Abril, 2013
Agosto, 2012

Abril, 2023
Abril, 2023

De acordo com a Lei Geral das Telecomunicações e das normas da Anatel nela emitidas,
licenças para operar serviços de telecomunicações são outorgadas de acordo com o regime
público, por meio de concessão ou permissão, ou de acordo com o regime privado por
meio de autorização. Atualmente, apenas algumas operadoras de telefonia fixa operam em
regime público. Todas as demais prestadoras de serviços de telecomunicações no Brasil
vêm operando de acordo com o regime privado, incluindo todas as prestadoras de serviços
de SMP.
As operadoras de serviços de telecomunicações em regime privado classificam-se em duas
categorias: prestadoras de serviços de interesse coletivo e prestadoras de serviços de
interesse restrito. Serviços em regime privado de interesse coletivo estão sujeitos apenas às
exigências da Anatel pelas suas autorizações e à Lei Geral das Telecomunicações. Os
serviços em regime privado de interesse restrito estão sujeitos a menos exigências do que
os serviços em regime público ou em regime privado de interesse coletivo. De acordo com
a Lei Geral das Telecomunicações e normas nela contidas, todas as prestadoras de serviços
de SMP no Brasil operam de acordo com o regime privado de interesse coletivo.
Obrigações das Operadoras de Telefonia
Em novembro de 1999, a Anatel e as operadoras brasileiras de telefonia celular adotaram
em conjunto o “Protocolo das Provedoras de Serviço de Telefonia Móvel”. O Protocolo
estabeleceu novas metas e índices de qualidade de serviço que deveriam ser atingidos por
operadoras de SMC até junho de 2001. Ainda que não haja penalidades específicas pelo
não alcance das metas do Protocolo pela Lei Geral das Telecomunicações, a Anatel tem a
obrigação de analisar o desempenho dos serviços das empresas brasileiras de
telecomunicações de acordo com as normas do Protocolo. Apesar da migração para o SMP
em dezembro de 2002, a Companhia relatou à Anatel e cumpriu todos os indicadores de
qualidade de serviços pertinentes às operadoras de SMC, de janeiro a junho de 2003. O
Protocolo não mais se aplica à TIM Sul, TIM Nordeste Telecomunicações e TIM Maxitel a
partir de julho de 2003.
A partir de setembro de 2003, ficamos sujeitos aos indicadores de qualidade de serviço do
SMP. Nossas obrigações de qualidade de serviço, de acordo com nossas autorizações de
SMP, são significativamente diferentes das obrigações pelas concessões de SMC
anteriores. A partir de dezembro de 2003, atingimos a maioria, mas não todos os requisitos
pertinentes às operadoras de SMP. Alguns dos nossos indicadores de qualidade de serviço
de SMP atualmente são difíceis de atingir, devido à nossa dependência do desempenho de
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terceiros, por exemplo, e devido ao esclarecimento contínuo de algumas das medidas de
qualidade de serviço de acordo com as normas do SMP. Como conseqüência, desde
dezembro de 2004, a Anatel abriu processos administrativos contra a TIM Celular e a
antiga TIM Nordeste por descumprimento de determinadas obrigações relacionadas com a
qualidade dos serviços prestados. Em alguns desses procedimentos, a Anatel aplicou uma
tarifa que não causou um efeito adverso relevante em nossas operações, situação financeira
e resultados das operações. Continuaremos nos esforçando para cumprir todas as
obrigações relacionadas com a qualidade dos serviços previstas nas autorizações de SMP,
porém não podemos garantir que seremos capazes de fazê-lo.
Regulamentação do SMP
Em setembro de 2000, a Anatel instituiu normas referentes aos serviços de telefonia celular
pelo SMP que diferem significativamente das aplicáveis às empresas de telefonia celular
que operam na Banda A e Banda B. As novas normas permitem que as empresas prestem
serviços de telefonia celular por autorizações de SMP. As autorizações de SMP permitem
que as empresas que estão ingressando no mercado brasileiro de telecomunicações
concorram com as operadoras de serviços de telefonia já existentes.
De acordo com as normas publicadas pela Anatel, a renovação da concessão de prestação
de serviços de telefonia celular, assim como de autorização da Anatel para a transferência
do controle de operadoras de telefonia celular, está condicionada ao fato de essas
operadoras de telefonia celular concordarem em operar pelas normas do SMP. A TIM Sul,
a TIM Nordeste Telecomunicações e a TIM Maxitel converteram suas concessões em
autorizações de SMP em dezembro de 2002 e, mais tarde, as transferiram para a TIM Sul,
TIM Nordeste Telecomunicações e a TIM Maxitel, que passaram a ser TIM Celular e TIM
Nordeste, sujeitas às obrigações pelas normas do SMP. Ver “—Autorizações e
Concessões”.
A Anatel, juntamente com os leilões de autorizações do SMP realizados em 2001 e 2002,
dividiu o território brasileiro em três regiões distintas, que equivalem às regiões das
operadoras de telefonia fixa em regime público. Os serviços de SMP só poderão ser
prestados pelas licenças das Bandas C, D e E que inicialmente abrangem a freqüência de
1800 MHz (posteriormente, abrangem a freqüência de 900 MHz) leiloadas pela Anatel em
2001 e 2002. TIM. A TIM adquiriu a banda D nas regiões II e III e a banda E na região I,
cobrindo o território nacional, considerando as coberturas da TIM Sul, TIM Nordeste e
Maxitel.
Em dezembro de 2007, a TIM Celular adquiriu uma nova autorização para 1800 MHz em
São Paulo e Rio de Janeiro com o intuito de melhorar sua capacidade de freqüência de
rádio nessas regiões.
No mesmo leilão, a Claro e a Vivo obtiveram autorização para fornecer serviços de SMP
em regiões onde a TIM fornece serviços, mas onde a Claro e a Vivo anteriormente não
forneciam tais serviços utilizando freqüências de 1800 MHz e 1900 MHz, dessa forma,
elas estão atualmente competindo com a TIM nessas regiões. No mesmo leilão, a Oi
recebeu autorização para fornecer serviços de SMP no estado de São Paulo utilizando a
freqüência de 1800 MHz (freqüência M no estado inteiro e freqüência E no interior do
estado).
A Anatel abriu processos administrativos contra a TIM Celular e a TIM Nordeste alegando
descumprimento de determinadas obrigações relacionadas com o padrão dos serviços
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prestados e descumprimento das normas e dos termos de autorização. Fomos multados pela
Anatel em vários processos e ainda estamos discutindo a penalidade imposta em recursos
perante a agência. Como resultado de tais medidas judiciais, a Anatel aplicou uma tarifa
que não causou efeito adverso relevante em nossas operações, situação financeira e
resultados das operações. No entanto, não podemos garantir que seremos capazes de
cumprir integralmente as obrigações previstas no regime de SMP ou mudanças futuras no
regulamento aos quais estamos sujeitos.
De acordo com as novas Normas do SMP, a Companhia será obrigada a adequar seus
atuais processos operacionais e contratos às novas normas, incluindo seus acordos de
interconexão, assim como os com seus assinantes. Até abril de 2005, praticamente todos os
acordos de interconexão da Companhia estavam cobertos por acordos retificados para
refletir as normas do SMP.
Em agosto de 2007, a Anatel emitiu uma nova resolução nº 477 estabelecendo novas
obrigações no que diz respeito ao SMP, especificamente em relação aos direitos dos
usuários referentes às provedoras de serviços de telefonia celular. A nova resolução entrou
em vigor em fevereiro de 2008. As principais novas obrigações regulamentares do SMP
incluem:
•

Criação de pelo menos um departamento de atendimento ao cliente para cada
uma das divisões de municípios;

•

Aumento do prazo do cartão pré-pago (de 90 dias para pelo menos 180 dias);

•

Reembolso de créditos pré-pagos;

•

Fornecimento de um número de protocolo para cada comunicação com o
cliente;

•

Envio desse número de protocolo por SMS;

•

Serviço de cancelamento em cada canal de atendimento ao cliente da
Companhia;

•

Serviço de cancelamento em 24 horas;

•

Envio de extrato detalhado gratuito de utilização de cartão pré-pago;

•

Mudança de regras para programação de pagamento de clientes pós-pagos;

•

Cessar a aplicação de multas sobre clientes em razão da violação dos planos de
fidelidade; e

•

Tomar medidas para impedir o spamming de SMS.

Regulamentação de Interconexão
As operadoras de serviços de telefonia são obrigadas a permitir interconexão de acordo
com as “Normas Gerais de Interconexão” aprovadas pela Resolução 410/05, que
substituíram a Resolução 40/98 da Anatel. Os termos e condições da interconexão deverão
ser negociados entre as partes dentro de certas diretrizes estabelecidas pela Anatel, que
indicam que a Agência não permitirá práticas anti-competitivas, especialmente a prática de
subsídios ou reduções artificial de preços, o uso não-autorizado de informações obtidas dos
concorrentes, a omissão de informações e técnicas comerciais relevantes, impedindo ainda
exigências abusivas na celebração de contratos de interconexão, atraso intencional na
negociação, coerção a fim de celebrar contratos de interconexão e imposição de condições
que resultem no uso ineficiente da rede ou dos equipamentos. Ainda que a regra estabeleça
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que os preços da interconexão sejam livremente negociados pelas prestadoras, a Anatel
tem autoridade para definir o preço da interconexão (baseado em um modelo de Custo
Total Alocado), caso as prestadoras não consigam atingir um consenso ou se os preços
acordados estiverem prejudicando a concorrência. Contratos de interconexão devem ser
aprovados pela Anatel antes de entrar em vigor. As prestadoras de serviços de
telecomunicações devem disponibilizar ofertas públicas de interconexão com todas as
informações relevantes para o estabelecimento de uma interconexão (o regulamento
aplicável é vago quanto ao escopo das informações que devem ser incluídas na oferta
pública de interconexão), garantindo tratamento não-discriminatório da participação das
operadoras em tal interconexão.
Em março de 2005, a Anatel publicou um Regulamento de Separação e Alocação de
Contas aplicável a titulares e grupos econômicos que detenham poder de mercado
significativo na telefonia fixa ou redes de interconexão SMP no mercado de linhas
alugadas. Vide “Poder de Mercado Significativo”.
Em julho de 2006, a Anatel, por meio do Regulamento 438, finalizou o sistema parcial bill
and keep – através do qual uma operadora de telefonia móvel pagava uma outra operadora
quando a proporção entre o seu tráfego de entrada e saída excediam a faixa de 45% a 55%.
Como resultado, as operadoras de telefonia móvel começaram a pagar e a receber
integralmente os custos e receitas, respectivamente, para utilização de rede com base em
tráfego total. O mesmo regulamento estabeleceu que a tarifa de interconexão (VUM)
continuará a ser negociada livremente entre as operadoras e instituiu um desconto para
chamadas fora do horário de pico – dependendo do horário do dia em que a chamada é
feita – para operadoras de telefonia móvel em chamadas de longa distância (originada e
terminada) (VC-2 e VC-3). Além disto, de acordo com o novo regulamento, a tarifa de
interconexão (VU-M) permanece livre para negociação, mas a Anatel regulará de maneira
mais restrita as operadoras com significativo poder de mercado futuramente. Vide “Item
3D. Informações Essenciais - Fatores de Risco - Riscos relacionados ao setor de
telecomunicações brasileiro”.
Em 2006, dois acordos relativos às tarifas de interconexão foram firmados: (i) entre as
concessionárias de telefonia fixa (com exceção da Embratel) e os prestadores de serviços
móveis, que estabeleceu que a nossa tarifa de interconexão paga por outras operadoras
quando seus usuários acessam nossa rede para se comunicar com nossos usuários fosse
aumentada em 4,5%, para chamadas completadas por um número registrado dentro da área
de registro do cliente (chamadas VC-1); e (ii) entre as concessionárias de telefonia fixa
(com exceção da Embratel) e os prestadores de serviços móveis, relativo às tarifas de
interconexão pagas pelas concessionárias de telefonia fixa para as operadoras de serviços
móveis no caso de chamadas de longa distância, que são as chamadas VC-2 e VC-3, que
reduziu essas tarifas em 7,99%.
Em 27 de março de 2006, a Anatel aprovou um aumento de 7,99% em VC-2 e VC-3
(chamadas de longa distância nacional de fixo para móvel) para concessionárias locais de
telefonia fixa. Concomitantemente, a Anatel aprovou acordos provisórios firmados entre as
concessionárias e as operadoras de telefonia móveis, estabelecendo um aumento de 4,5%
para a VU-M (tarifa de interconexão devida às operadoras de telefonia móvel). Um
processo arbitrário perante a Anatel confirmou mais recentemente esse aumento da VU-M.
Em 2007, um acordo adicional relativo às tarifas de interconexão firmado entre as
concessionárias de telefonia fixa (com exceção da Embratel) e os provedores de serviços
de telefonia móvel estabeleceu um aumento médio na VU-M de 2%. As mesmas partes
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

77

também firmaram um acordo adicional, homologado pela Anatel, contemplando um
aumento de 68,5% na tarifa VU-M sobre o ajuste de VC-1 para 2008. Conseqüentemente,
em 2008, houve um aumento médio na VU-M de 2% para a telefonia móvel.
Poder de Mercado Significativo
Em 2005, a Anatel emitiu normas específicas com relação às operadoras de serviços de
telecomunicações com poder de mercado significativo. A Anatel sinalizou que estabelecerá
regulamentos mais rigorosos para grupos econômicos com poder de mercado significativo
a fim de garantir a concorrência no mercado. Em julho de 2006, a Anatel editou uma
regulamentação a respeito da remuneração da rede de operadoras de telefonia celular e
trouxe para esse mercado o conceito de poder de mercado significativo. De acordo com
essa regulamentação, a partir da data a ser estipulada pela Anatel, a Agência determinaria,
com base em um modelo de custo totalmente alocado, um valor de referência para a taxa
de uso de rede (VU-M) de companhias que são consideradas detentoras de um poder de
mercado significativo. Esse valor será reavaliado a cada 3 anos. Para determinar quais
companhias têm poder de mercado significativo no segmento de interconexão de telefonia
móvel, a Anatel considerará: a participação de mercado no segmento de interconexão de
telefonia móvel e no mercado de serviços de telefonia móvel, as economias de escopo e
escala, o domínio de infra-estrutura que não seja economicamente viável de duplicação, a
existência de poder de negociação para adquirir equipamentos e serviços, a existência de
integração vertical, a existência de barreiras de entrada e o acesso a fontes de
financiamento.
Para fins de normas de remuneração da rede de telefonia móvel, até que a Anatel defina
quais grupos possuem poder de mercado significativo, todos os grupos que incluem um
provedor SMP serão considerados detentores desse poder na oferta de interconexão de
telefonia celular em suas respectivas áreas de serviços.
Regulamentação de Tarifas
De acordo com nossas autorizações de SMP, podemos estabelecer os preços de nossos
planos de serviços, sujeitos à aprovação da Anatel, desde que os respectivos valores não
ultrapassem um determinado teto reajustado pelo índice de inflação. Atualmente a Anatel
aplica o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), um índice geral de preços criado
pela Fundação Getúlio Vargas, instituição privada brasileira que avalia preços e apura o
respectivo teto de preços cobrados no setor de telecomunicações. A partir de 2010,
esperamos que a Anatel comece a avaliar preços no setor de telecomunicações de acordo
com um modelo que considere os custos de uma empresa hipotética junto com outros
fatores. Com relação à introdução desse modelo, a Anatel aplica outro índice, o Índice de
Serviços de Telecomunicações (IST), que leva em conta a média de flutuação de diversos
preços de mercadorias e serviços em um determinado período, bem como alíquotas de
reajuste existentes no setor. Esperamos que o reajuste de nossos preços siga a tendência do
mercado e que o reajuste fique abaixo do índice de inflação anual baseado no IST. Se esse
novo mecanismo de reajuste de inflação ou algum outro mecanismo escolhido pelo
governo brasileiro no futuro não refletir adequadamente o real efeito da inflação em nossos
preços, os resultados de nossas operações poderão ser adversamente afetados.
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Portabilidade Numérica
Em março de 2007, a Anatel editou uma nova regulamentação relacionada à portabilidade
de número no Brasil para telefonia fixa e provedores de serviços móveis (SMP). A
portabilidade é limitada à migração entre provedores dos mesmos serviços de
telecomunicação. Para provedores de SMP, a portabilidade pode ocorrer quando o cliente
mudar de provedor de serviços dentro da mesma Área de Registro, bem como quando o
cliente mudar o plano de serviço da mesma área. A Anatel terminou o programa nacional
de implementação da Portabilidade Numérica em março de 2009.
Serviços de Valor Agregado e Regulamentação da Internet
Pelas normas brasileiras de telecomunicações, os serviços de valor agregado não são
considerados serviços de telecomunicações e sim uma atividade que acrescenta recursos
aos serviços de telecomunicações através de tais serviços de valor agregado. As normas
exigem que todas as operadoras de serviços de telecomunicações permitam acesso à rede a
qualquer parte interessada em prestar serviços de valor agregado, sem discriminação, a
menos que tecnicamente impossível. As operadoras de serviços de telefonia também
podem prestar serviços de valor agregado através de suas próprias redes. De acordo com a
legislação brasileira, o acesso à Internet é considerado um serviço de valor agregado, e
seus provedores não são considerados como sendo operadoras de telecomunicações. As
normas atuais permitem que nós ou qualquer outra parte interessada ofereça serviços de
acesso à Internet através de nossa rede.
Tecnologia 3G
•

Em 18 de dezembro de 2007, a Anatel leiloou 4 bandas - J (10MHz+ 10 MHz);
F (15MHz +15 MHz); G (10MHz + 10MHz) e I (10MHz+ 10 MHz) - a 2,100
MHz para operar Serviços de Telefonia Móvel 3G no país inteiro;

•

A Anatel dividiu o território brasileiro em 11 sub-regiões. A cidade e o estado
de São Paulo estão incluídos nas sub-regiões Norte e Nordeste, que possuem o
menor PIB do Brasil e a menor cobertura de telefonia móvel;

•

Participamos com sucesso no leilão de espectro 3G, em
que adquirimos
banda F na cidade de São Paulo e na região Norte, bem como as bandas G e I
nas outras áreas, exceto na área VII (Uberlândia e áreas vizinhas, no estado de
Minas Gerais). Estimamos que essa exceção não causará um impacto
significativo em nossa Companhia pelo fato de esta também desenvolver 3G na
banda de 800 MHz. A tecnologia UMTS funciona tanto na freqüência de 800
MHz como na de 2100 MHz. Nossa intenção é desenvolver nossas redes
utilizando a freqüência 2100 MHz em algumas regiões e 2100 MHz e 800 MHz
para outras áreas (áreas que originalmente cobríamos utilizando as bandas A e
B), exceto para Uberlândia (área VII), onde utilizaremos a freqüência de 850
MHz. As licenças foram emitidas pela Anatel em abril de 2008.

•

Pagamos R$1,3 milhão por essas freqüências de rádio, que representaram um
ágio de R$680,3 milhões, ou 95%, sobre o preço mínimo. O Leilão da Anatel,
como um todo, resultou em uma média de 86,7% de ágio pago sobre os
preços dos lances mínimos. Os principais “players” de telecomunicações
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adquiriram bandas 3G para praticamente todas as áreas do Brasil. A Claro
adquiriu nove pacotes de radiofreqüência, seguida pela Vivo (sete), Oi
(cinco), CBTC (três) e BRT (dois).
•

No futuro próximo, a Anatel fará um novo leilão para a banda H com 10MHz
+ 10 MHz a 2.100MHz.

b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
A TIM trabalha com a convicção de que os seus negócios devem ser conduzidos levando
em consideração as necessidades de suas partes interessadas, pois acredita que é justo fazêlo sob o ponto de vista ético, porque está convencida de que somente desta maneira o seu
negócio se manterá ao longo do tempo.
O objetivo da TIM é conseguir o equilíbrio entre as três dimensões abaixo, levando em
conta tanto as necessidades atuais quanto as das futuras gerações:
•
A Sustentabilidade econômica visa a manutenção do capital e o seu
incremento. A criação de valor é sustentável ao longo do tempo se formos capazes de
efetivamente integrar as expectativas do contexto no qual operamos ao mesmo tempo em
que atingimos nossos objetivos econômicos.
•
A Sustentabilidade ambiental exige a gestão responsável dos recursos
naturais (matérias-primas e energia) e dos resíduos gerados pelos processos produtivos, a
fim de manter o equilíbrio dos ecossistemas.
•
A Sustentabilidade social é baseada no "princípio da equidade", manifestada
através da observância dos direitos humanos e civis de todos os cidadãos, do acesso às
oportunidades de desenvolvimento e da participação na tomada de decisões, levando em
conta tanto as necessidades atuais quanto as das futuras gerações.
Política Ambiental
Alinhada com os princípios de sustentabilidade descritos acima, em 2009, a TIM lançou
sua Política Ambiental, inspirada nas Diretrizes da Global Reporting Initiative e nos
Princípios do Pacto Global. Os princípios dessa política visam assegurar o atendimento à
legislação e às diretrizes do Grupo Telecom Italia e garantir a melhoria contínua do
desempenho ambiental, além de reforçar o compromisso com o desenvolvimento
sustentável. As atividades da Empresa deverão ter em vista os seguintes objetivos:
•
atividades;
•
energia, etc.);
•
•
•
•
•
ambientais.

Prevenir riscos de poluição através de planejamento e controle das
Diminuir a utilização de recursos naturais (água, combustíveis fósseis,
Incentivar a redução das emissões atmosféricas poluidoras;
Atender aos limites legais de emissão eletromagnética;
Minimizar a produção de resíduos e estimular a reciclagem;
Prevenir emergências ambientais;
Estimular a conscientização do público interno e externo sobre as questões
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Os processos relacionados às atividades com maior potencial de impacto ambiental
negativo contam com programas transversais específicos de gestão, que incluem metas e
prevêem o monitoramento e gerenciamento dos resultados.
Quanto aos compromissos ambientais a TIM mantém um conjunto de metas estabelecidas
e monitoradas. Em 2009, superou todas as suas metas ambientais. Para 2010, seus
compromissos ambientais são:
•
Aumento do percentual de resíduos reciclados sobre o total de resíduos
gerados nos escritórios.
•
Redução no consumo de energia elétrica nos escritórios.
•
Redução no consumo de água nos escritórios.
•
Coleta de celulares fora de uso, baterias e demais acessórios para
reciclagem.
•
Aumento do número de Fornecedores avaliados em questões relativas à
Sustentabilidade
Um importante passo quanto à responsabilidade ambiental foi dado em 2009 com a
formação da Comissão Ambiental, um grupo multifuncional que teve a missão de
organizar, viabilizar e obter a Certificação ISO 14001. Uma das atribuições derivada desta
certificação foi a criação de metas ambientais e dentre elas a meta de redução de consumo
de energia elétrica. A Certificação foi recebida em abril de 2010 e atribuída à Diretoria de
Rede.
A TIM assume diversos compromissos voluntários amplamente divulgados, tais como o
Pacto Global, o Carbon Disclosure Project e a Plataforma Empresas Pelo Clima. Além
disso, a empresa faz parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
BM&FBovespa desde 2008.
A TIM é signatária do Pacto Global (Global Compact) desde 2008, iniciativa voluntária da
Organização das Nações Unidas criada no ano 2000, que reúne representantes da iniciativa
privada de todo o mundo, que se comprometem a fazer valer dez princípios básicos nas
áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Na
TIM, assim como no Grupo Telecom Italia, esses princípios estão sendo incorporados à
estratégia, cultura e operações diárias, bem como em nossa atuação junto aos
colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes e sociedade. O Comunicado de Progresso
(COP) da Empresa em ações relacionadas aos princípios do Pacto são reportadas através
dos relatórios de sustentabilidade da Empresa. Atualmente, a Empresa já divulgou 2 COPs,
através dos Relatórios de Sustentabilidade TIM Participações 2008 e 2009.
Mudanças Climáticas
Quanto ao que se refere às Mudanças Climáticas, a TIM considera o tema estratégico para
seu negócio e vem trabalhando para monitorar seus impactos e posicionar-se frente aos
desafios climáticos. Para tanto, mantém mecanismos e procedimentos para avaliar suas
emissões e tornar transversal o tema internamente.
Participamos do programa Carbon Disclosure Project (CDP), cujo objetivo é conhecer e
dar transparência ao mercado sobre as emissões de gases de efeito estufa da organização,
adotando estratégias e práticas de gestão para minimizá-las. Assim, são monitoradas as
diferentes atividades nos escopos definidos pelo GHG Protocol, incluindo a queima de
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combustível da frota própria e dos veículos utilizados pelos consultores de venda, o
consumo da energia comprada, além das emissões decorrentes das viagens aéreas dos
colaboradores a negócios.
Para conhecer o perfil de suas emissões, desde 2008, a TIM elabora seu inventário de CO2,
retroativo a 2007, com base na metodologia do GHG Protocol, nas diretrizes do United
Nations Environment Programme (UNEP) e nos fatores de emissão definidos pelo
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).
A TIM integra, ainda, o programa Empresas pelo Clima (EPC), iniciativa voluntária
lançada em outubro de 2009, coordenada pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da
Fundação Getúlio Vargas (FGVCes) e que reúne líderes setoriais preocupados com as
questões climáticas no mundo e seus efeitos.
Essa plataforma tem como finalidade desenvolver um protocolo brasileiro para a
elaboração de inventários de carbono – considerando o sistema energético brasileiro e a
composição dos nossos combustíveis fósseis –, auxiliar as empresas integrantes em
trabalhos relacionados aos seus inventários e lutar por melhorias na legislação, a fim de
estimular uma postura mais consciente das organizações frente às mudanças climáticas.
Posteriormente, essa plataforma deseja ajudar as empresas a elaborarem metas de redução
dos gases de efeito estufa e planos de ação para alcançar esse objetivo. Única operadora
participante do EPC, a TIM entende que a iniciativa está afinada com sua estratégia de
alinhamento ao cenário de Mudanças Climáticas.
Investimento em Meio Ambiente
Os investimentos da TIM em proteção ambiental estão alinhados com sua Política
Ambiental, com destaque para as seguintes diretrizes:
•
Manter canal de comunicação aberto com as partes interessadas tratando
eventuais comunicações, observações ou reclamações com o objetivo de melhorar a gestão
dos próprios impactos ambientais;
•
Estimular pesquisas tecnológicas buscando a criação de serviços e produtos
que possam minimizar os impactos negativos;
•
Divulgar as diretrizes e estimular a participação do público interno e externo
em ações e campanhas de conscientização, incentivando uma postura responsável em
relação ao meio ambiente. Estimular a adoção destes princípios pelos fornecedores,
parceiros e empresas contratadas.
Total de investimentos e gastos em proteção ambiental (R$ mil)
Manutenção nos processos operacionais para melhoria do meio ambiente
Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados realizados voluntariamente
Iniciativas de educação do público interno relacionadas a questões ambientais
Licenciamento ambientais relacionadas a ERBs*

2008

2009

305

204

51

-

8

55

3.200

4.700

*A área de Rede apóia sua operação nas legislações em vigor sendo a principal delas a resolução 237/97 do
CONAMA e a lei federal 11934 de 05/05/2009.

Para mais informações, consultar o Relatório de Sustentabilidade TIM Participações 2009,
disponível no website www.tim.com.br/ri.
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Resíduos
O setor tem como um de seus principais dilemas o lixo eletrônico gerado com o descarte de
aparelhos celulares e seus acessórios. A política de gestão de resíduos da TIM prevê a
minimização da produção de resíduos e o incentivo a sua coleta diferenciada, recuperação
e reciclagem.
A Empresa mantém procedimentos para a correta gestão desse aspecto ambiental,
monitorando, quantificando e controlando os resíduos produzidos, sejam eles perigosos ou
não perigosos. As medidas adotadas para o atingimento desses objetivos são o Programa de
Coleta Seletiva, direcionado para o público interno, e os programas voltados para a coleta e
destinação adequada de aparelhos celulares, baterias e acessórios fora de uso. Em 2009,
realizamos campanhas internas de conscientização para a coleta seletiva e disponibilizamos
lixeiras de modo a permitir a adequada separação e coleta dos resíduos.
Mantemos dois programas de coleta de baterias, aparelhos celulares descartados e outros
acessórios, garantindo sua destinação adequada. Cumprimos, assim, a legislação específica
(Resolução nº 401 do Conama e Lei nº 4.836 do Estado do Rio de Janeiro) que exige tal
procedimento dos estabelecimentos que comercializam esses equipamentos.
Legislação
A TIM, empresa séria e cumpridora dos ditames legais apóia a operação de sua rede na
busca do atendimento a todos os regulamentos e legislações aplicáveis ao tema.
Merece destaque a Lei Federal 11.934, promulgada em Maio de 2009, que dispõe sobre os
limites de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. A TIM,
conforme compromisso estabelecido em sua política ambiental atende aos limites legais de
emissão eletromagnética regulamentados pela Lei, bem como já atendia desde antes, aos
limites estabelecidos pela ANATEL para a emissão de radiação eletromagnética.
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
Vide item 9.1.b
7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes,
identificar:
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total do emissor
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor
A Companhia não aufere receitas relevantes em países que não o Brasil.
7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que
medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição
afeta os negócios do emissor
Não se aplica.
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7.8. Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em
outra parte deste formulário
Não há relações de longo prazo relevantes.
7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há mais informações relevantes.
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ITEM 8:
GRUPO ECONÔMICO

8.1. Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando:
a. controladores diretos e indiretos:
A Companhia é controlada pela TIM Brasil Serviços e Participações S.A., que por sua vez
é controlada pela Telecom Italia International N.V.,uma empresa do grupo Telecom Italia.
b. controladas e coligadas:
A Companhia possui 100% do capital das empresas TIM Celular S.A. e Intelig
Telecomunicações Ltda.
c. participações do emissor em sociedades do grupo:
A Companhia não detém participações em outras sociedades do grupo, exceto aquelas
citadas no item acima.
d. participações de sociedades do grupo no emissor:
A TIM Brasil Serviços e Participações S.A. detêm 66,27% do capital social da Companhia.
e. sociedades sob controle comum:
Conforme informado no item (b) acima, a Companhia detém o controle comum da TIM
Celular e Intelig.

8.2.

Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se
insere o emissor, desde que compatível com as informações apresentadas no
item 8.1
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8.3.

Descrever as operações de reestruturação, tais como incorporações, fusões,
cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário,
aquisições e alienações de ativos importantes, ocorridas no grupo :

As operações relevantes encontram-se descritas no Item 6.3 acima.
8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há mais informações relevantes
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ITEM 9:
ATIVOS RELEVANTES

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das
atividades do emissor, indicando em especial:
a. ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento,
identificando a sua localização
Nossa Rede
Nossa rede móvel utiliza apenas tecnologias digitais, basicamente o GSM, e
cobrem aproximadamente 93% da população urbana brasileira, de acordo com os critérios
de cobertura da Anatel. Em quatro áreas, além do GSM, oferecemos o TDMA, uma
tecnologia que divide o espectro do rádio em slots de tempo determinados para transmitir
os sinais. Em 31 de dezembro de 2009, aproximadamente 99,9% de nossos assinantes
usavam a tecnologia GSM e esperamos que nossos demais clientes TDMA migrem para
GSM nos próximos anos. Pelo fato de o GSM ser amplamente usado na Europa e na
América do Norte, ele fornece uma disponibilidade mais rápida de novos produtos e
serviços e uma variedade maior de fornecedores que a tecnologia TDMA. Durante 2008,
implementamos os serviços 3G em nossa rede, que permite ao usuário experimentar um
maior nível de conectividade através do acesso a internet e downloads de TV em alta
velocidade. Em 31 de dezembro de 2009, tivemos 2.142 sites prontos a operar sob a
tecnologia 3G. Com nossa aquisição da TIM Celular, temos autorizações da Anatel para
fornecer nossos serviços de telefonia celular em cada uma das dez áreas sem fio do Brasil
em vários espectros de freqüência. Acompanhamos também o status do possível leilão de
novas autorizações de banda larga da Anatel. Consideramos como prioridade a aquisição
de qualquer freqüência que a Anatel disponibilize para a provisão de serviços de telefonia
móvel, uma vez que dispor de freqüências é a essência do nosso negócio.
Nossa rede móvel celular inclui principalmente equipamentos de transporte e de
computação, bem como equipamentos de troca e transmissão que consistem basicamente
de comutadores e 10.040 estações-base de rádio em nossa rede GSM e 912 estações-base
de rádio em nossa rede TDMA, de acordo com dados de 31 de dezembro de 2009. A rede
é conectada basicamente por um sistema de transmissão de fibra ótica arrendado
principalmente da Intelig, Telemar, Embratel, Brasil Telecom e Telefônica. A Nokia,
Ericsson e Siemens são nossos principais fornecedores de equipamento de rede GSM.
Nossas bases de rádio GSM estão equipadas para receber os equipamentos da nova
tecnologia 3G, que foram instaladas em 2.142 locais em doze estados brasileiros.
Em vista da ampla cobertura geográfica que já alcançamos, estamos focando a
continuidade da expansão e da melhoria da nossa rede GSM em áreas onde seja importante
aumentar a qualidade de nossa cobertura, tais como dentro de túneis, ao longo das principais
rodovias, dentro de edifícios em áreas metropolitanas e em áreas visitadas, tais como destinos
turísticos, que normalmente têm alto uso de telefonia móvel. Continuaremos também a
garantir que nossa rede tenha a capacidade de absorver um alto volume de chamadas quando
for relevante.
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Com a aquisição da Intelig Telecomunicações em 30 de dezembro de 2009, a
Companhia adquiriu uma rede de aproximadamente 16.200 quilômetros de fibra ótica,
espalhada pelo Brasil, com capacidade superior a 160 Gbps. Os equipamentos são de
última geração, formando uma moderna e completa rede 100% digital sobre a qual estão
os seus backbones ATM, IP e ISDN. A rede IP da Intelig Telecom é formada por
equipamentos Cisco e Juniper. O backbone, com 1920 Gbps de capacidade, dispõe da mais
nova tecnologia do mercado: o Multiprotocol Label Switch (MPLS), que confere maior
segurança ao tráfego de informações e simplifica o direcionamento dos dados dentro da
rede. A Intelig Telecom possui ainda estações terrenas de satélites com abrangência
nacional e internacional, garantindo assim uma melhor cobertura para seus serviços. E
para garantir a conexão às grandes redes internacionais, possui capacidade nos principais
sistemas de cabos submarinos, como o AmericasII, Globenet, Sea-Me-We 3 e o Atlantis2.
Imobilizado
Os principais bens físicos da Companhia consistem em equipamentos de
transmissão e equipamentos de comutação, que conectam as chamadas feitas e recebidas
pelos nossos assinantes e estações radio base, que compreendem certos equipamentos de
transmissão e recepção de sinais que cobrem uma área definida. Nas suas estações radio
base, a Companhia também instalou antenas e certos equipamentos para conectar essas
antenas com os equipamentos de comutação e controle. Em 31 de dezembro de 2009, a
Companhia possuía 95 comutadores de telefonia móvel e 10.775 estações radio base. A
Companhia geralmente aluga ou compra os locais onde seus equipamentos de rede celular
estão instalados. Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia era proprietária de
aproximadamente 110.225 metros quadrados e locatárias de aproximadamente 1.032.607
metros quadrados de imóveis, todos disponíveis para instalação de nossos equipamentos.
Alugamos ainda aproximadamente 127.039 metros quadrados e somos proprietários de
aproximadamente 107.981 metros quadrados de área de escritório. Não há ônus que possa
afetar nossa utilização de nossos imóveis ou equipamentos.
b. patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de
tecnologia, informando:
Autorizações da Anatel.
Para um detalhamento, acessar quadro de Licenças, item 7.5 Autorizações e Concessões.
i. duração
ii. território atingido
O quadro contém duração (data de expiração) e território atingido.
iii. eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos
O não cumprimento dos padrões mínimos de qualidade e serviço, estipulados pela Anatel,
inclusive as metas referentes às taxas de ligações completadas, cobertura geográfica e
tráfego de canal de voz, número de reclamações e quantidade de ligações completadas na
central de atendimento ao cliente.
iv. possíveis conseqüências da perda de tais direitos para o emissor
A impossibilidade de operação do negócio.
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c. as sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas informar:
i. denominação social
ii. sede
iii. atividades desenvolvidas
iv.participação do emissor
v. se a sociedade é controlada ou coligada: Todas são controladas
vi. se possui registro na CVM
vii. valor contábil da participação
Denominação Social (i)
TIM Celular S.A.
Intelig Telecomunicações Ltda.

Sede (ii)
São Paulo
Rio de Janeiro

Atividades Desenvolvidas (iii)
Exploração de serviços de telecomunicações móvel
pessoal e fixa, nas áreas de suas autorizações.

Participação do
Emissor (iv)
100%
100%

Valor contábil da
participação (vii)
7.840.542
500.427

Nota: As sociedades acima são controladas pelo emissor (v), e não possuem registro na CVM (vi).

viii. valor de mercado da participação conforme a cotação das ações na data de
encerramento do exercício social, quando tais ações forem negociadas em mercados
organizados de valores mobiliários
As subsidiárias integrais da Companhia, TIM Celular S.A. e Intelig Telecomunicações
Ltda., não possuem capital aberto, sendo assim não possuem valor de mercado.
ix.valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios
sociais, de acordo com o valor contábil
Não aplicável.
x. valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios
sociais, de acordo com o valor de mercado, conforme as cotações das ações na data de
encerramento de cada exercício social, quando tais ações forem negociadas em
mercados organizados
Não aplicável.
xi. montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios sociais
O montante de dividendos recebidos das controladas nos anos de 2009, 2008 e 2007,
foram, respectivamente, R$190,0 milhões, R$174,7 milhões e R$79,2 milhões.
xii. razões para aquisição e manutenção de tal participação
Aquisição da Intelig (HOLDCO)
Em 16 de abril de 2009, a Companhia celebrou em reunião de Conselho de Administração
um Acordo de Incorporação entre a Companhia, sua acionista controladora, TIM Brasil e
JVCO Participações Ltda. (“JVCO”) com a interveniência de Docas Investimentos S.A.,
para fins de tratar da aquisição do controle indireto da Intelig. Tal aquisição dar-se-ia
através da incorporação pela Companhia de HOLDCO, sociedade controlada por JVCO, e
que por sua vez deteria, quando da conclusão da incorporação, 100% do capital social da
Intelig.
A ANATEL, por meio do Ato nº 4.634, de 11 de agosto de 2009, publicado no DOU, em
14 de agosto de 2009, aprovou a Incorporação ora apresentada, concedendo, ainda, um
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prazo de 18 (dezoito) meses para a eliminação da sobreposição geográfica de outorgas do
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC detidas por TIM Celular e Intelig, em vista da
relação de coligação entre ambas advindas da referida Incorporação.
Em 30 de dezembro de 2009, a Assembléia Geral Extraordinária deliberada pelos
acionistas da TIM Participações, aprovou a efetivação da incorporação da Holdco
Participações Ltda., sociedade que detinha 100% do capital social da Intelig, pela TIM
Participações. Como resultado desta operação, a Companhia emitiu 127.288.023 ações
(43.356.672 ações ordinárias e 83.931.352 ações preferenciais) no valor patrimonial de
R$516.725 mil, em nome da JVCO.
Esta operação foi registrada pelo valor contábil do patrimônio líquido da HOLDCO de 30
de novembro de 2009 no montante de R$516.725 mil, data que a Companhia também
passou a consolidar os resultados da HOLDCO e sua subsidiária Intelig.
Sendo assim, a TIM Participações passou a ser controladora da Intelig, empresa essa
detentora de determinadas autorizações para a prestação de serviços de telecomunicação
fixa sob o regime privado, com operações em todo o território nacional, atuando
predominantemente no mercado de chamadas locais e de longa distância nacionais e
internacionais e de transmissão de dados. O valor do patrimônio líquido da Intelig em 30
de novembro de 2009, data em que a Companhia passou a ser a controladora integral da
Intelig era de R$517.128 mil.
A incorporação da HOLDCO tem relevância estratégico-operacional para a Companhia,
tendo por objetivo principal fortalecer e completar a oferta, além de otimizar recursos
disponíveis através de ganhos de sinergias entre suas operações, uma vez que possuem
redes complementares. A Intelig detém uma robusta rede de fibra ótica em âmbito
metropolitano nas maiores cidades do país além de uma extensa estrutura de rede de
transporte de longa distância (Backbone) própria. Tal combinação de infra-estrutura
própria permitirá melhorar o posicionamento competitivo da Companhia, principalmente
no segmento corporativo e ofertas de transmissão de dados e também gerará economias
com custos de aluguel de meios e aceleração do desenvolvimento da rede 3G.
9.2

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações relevantes.
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ITEM 10:
COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
Item 10. Comentários dos diretores
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Administração entende que a Companhia apresenta as condições financeiras e
patrimoniais necessárias e suficientes para implementar seu plano de negócios e cumprir as
suas obrigações de curto, médio e longo prazo.
A Companhia atua como prestadora de serviços de telecomunicações, em telefonia móvel,
fixa, longa distância e serviços de valor agregado (que incluem também a transmissão de
dados) para os segmentos de varejo e corporativo. Trata-se de uma das empresas líderes
neste setor com forte presença em todos os estados brasileiros.
b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas
A estrutura de capital da empresa é formada por recursos de capital próprio (patrimônio
liquido) e captados junto a terceiros (considerando os ativos e passivos financeiros de
longo prazo). A Composição ao final de 2009 era 25% com recursos de terceiros e 75%
próprio. (Ativo + passivo financeiro de longo prazo R$2.827 milhões, Patrimônio Liquido
de R$8.323 milhões).
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Diretoria acredita ter liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os
investimentos, despesas operacionais e dívidas contraídas.
O atual capital de giro da Companhia é suficiente para as atuais exigências. Os seus
recursos provenientes de caixa e também empréstimos de terceiros, são suficientes para
atender o financiamento de suas atividades.
A Companhia acredita também ter capacidade para contrair novos empréstimos para
financiar investimentos que acompanhem as oportunidades do setor.
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia apresentava disponibilidades no montante total
de R$ 2.559 milhões e uma dívida bruta de R$ 4.243 milhões com uma parcela circulante
de R$ 1.465 milhões e um nível de endividamento em relação ao EBITDA de 1,38x.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
A principal fonte de financiamento é a geração de caixa operacional, complementada por
linhas de crédito de curto prazo com bancos locais e internacionais e financiamentos de
longo de prazo com agências de fomento nacionais e internacionais como BNDES, BNB,
BEI e SACE.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

91

Para a cobertura de deficiências de liquidez futura, a Companhia pretende utilizar geração
de caixa operacional, renegociação de dívidas a vencer no curto prazo e novos
financiamentos.
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i.
contratos de empréstimo e financiamento relevantes
ii.
outras relações de longo prazo com instituições financeiras
iii.
grau de subordinação entre as dívidas
iv.
eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia apresentava um nível de endividamento de
0,51x (Divida financeira /Patrimônio Liquido) Características de empréstimos e
financiamentos relevantes a seguir:
Consolidado
Garantias

2009

Moeda nacional
Banco do Nordeste: financiamento sujeito a juros pré-fixados
de 10% a.a. e a aplicação de bônus de adimplência de 15% e
25% sobre os encargos. O custo médio deste financiamento é de
10,47% a.a, considerando seu custo de captação. Este
empréstimo é objeto de operações de swap, com objetivo de
proteção que transforma seu custo em % da taxa diária dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) de 76,90%.

Fiança bancária

40.950

Banco do Nordeste: financiamento sujeito a juros pré-fixados
de 10% a.a. e a aplicação de bônus de adimplência de 15% e
25% sobre os encargos. O custo médio da linha de crédito BNB
(TNE04) é de 10,23% a.a e para linha de crédito BNB (TNE05)
é de 10,34%, considerando em ambas seu custo de captação.
Este empréstimo é objeto de operações de swap, com objetivo
de proteção que transforma seu custo em % da taxa diária dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), que vai de
75,75% a 69,80%.

Fiança bancária e Aval
da TIM Participações

54.861

Banco do Nordeste: financiamento sujeito a juros pré-fixados
de 10% a.a. e a aplicação de bônus de adimplência de 15% e
25% sobre os encargos. O custo médio deste financiamento é de
8,98% a.a, considerando o custo de captação.

Fiança bancária e Aval
da TIM Participações

68.063

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
social): sobre os valores incide um custo médio de 10,23% a.a.,
já considerando a TJLP (taxa de juros de longo prazo) divulgada
pelo Banco Central do Brasil. Parte desse financiamento em
“TJLP” foi objeto de swap para 91,43% da taxa diária dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI).

Aval da TIM
Participações e
vinculação de parcela da
arrecadação dos serviços
até o limite do saldo
devedor do empréstimo.

802.310

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
social): sobre 76% de parte dos valores “incentivados”, incide
um custo médio de aproximadamente 8,13% a.a., já
considerando a TJLP (taxa de juros de longo prazo), divulgada
pelo Banco Central do Brasil e 24% dos valores “não
incentivados”, incide um custo médio de 10,23% a.a., já
composto pelo IPCA.

Aval da TIM
Participações e
vinculação de parcela da
arrecadação dos serviços
até o limite do saldo
devedor do empréstimo.

657.727
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Consolidado
Garantias

2009

Moeda nacional
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
social): sobre os valores incide um custo médio de 9% a.a., já
considerando a TJLP (taxa de juros de longo prazo) divulgada
pelo Banco Central do Brasil. Parte desse financiamento em
“TJLP” foi objeto de swap para 81,80% da taxa diária dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI).

23.252
Fiança bancária

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
social): sobre os valores incide um custo médio de 10,82% a.a.,
já considerando a TJLP (taxa de juros de longo prazo) divulgada
pelo Banco Central do Brasil.

Fiança da TIM
Participações e
vinculação de parcela da
arrecadação dos serviços
até o limite do saldo
devedor do empréstimo

407.373

Empréstimo Sindicalizado O saldo devedor é atualizado pela
variação da taxa do CDI, acrescido da sua respectiva margem
aplicável em 1,80% e 2,75% do CDI a.a.. O custo médio é de
12,36% a.a., considerando o custo da captação.

Aval da TIM
Participações

590.440

CCB - Capital de Giro: Empréstimos bancários em moeda
nacional para cobertura de capital de giro. Seu custo atualizado
oscila de 109,6% à 110% da taxa diária do CDI. O custo médio
já considerando o CDI é de 10,97% a.a.

N.A.

203.750

Fiança Bancária e Aval
da TIM Participações

422.276

Moeda estrangeira
BEI: O saldo devedor é atualizado pela taxa LIBOR 6M +
Spread; por ser um empréstimo em moeda estrangeira há uma
operação de swap com objetivo de proteção e que cobre 100%
da exposição cambial, transformando seu custo em % da taxa
diária dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) de
96,46%, o que significa um custo médio da dívida no ano de
2009 em 9,63% a.a.
Resolução 2770 (Compror): Financiamentos bancários para
pagamentos de fornecedores de mercadorias e serviços. O custo
médio desta dívida em moeda estrangeira é de 12,96 a.a, já em
reais é de 10,78% a.a. O funding atrelado a moedas estrangeiras
e nacional está dividido sendo 34% dos contratos denominados
em dólar norte-americano, 37% dos contratos denominados em
Iene e 29% dos contratos denominados em reais. Todos os
contratos denominados em moedas estrangeiras, são objeto de
operações de swap, transformando o custo desta linha em
122,92% da taxa diária do CDI.

516.157

N.A.

Consolidado
Garantias

2009

Moeda estrangeira
Banco BNP Paribas: O saldo devedor é atualizado pela taxa
LIBOR 6M+Spread. Este empréstimo em moeda estrangeira tem
80% do risco garantido pela seguradora “SACE S.p.A”. Esta
operação é objeto de operações de swap com objetivo de
proteção e que cobre 100% da exposição cambial,
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transformando seu custo em % da taxa diária dos Certificados de
Depósitos Interbancários (CDI) de 95,01% o que significa um
custo efetivo da dívida no ano de 2009 em 9,48% a.a

Banco Morgan Stanley: Divida no valor de USD 68.000.000

Aval da TIM Nordeste,
incorporada pela TIM
Celular

Total

118.402

4.159.958

Parcela circulante
Parcela não circulante

(1.417.363)
2.742.595

As controladas da Companhia contrataram operações de swap, com o objetivo de proteger-se
dos riscos de desvalorização do real em relação a moedas estrangeiras e de variações no valor
justo de seus financiamentos indexados a taxas de juros pré-fixados e TJLP. O valor justo dos
instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro 2009 é R$ 83 milhões.
Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2009 vencíveis a longo prazo
obedecem ao seguinte escalonamento:
Consolidado
2011
2012
2013
2014
2015 em diante

859.213
568.791
310.034
160.050
844.507
2.742.595

A Companhia vem atendendo as clausulas contratuais restritivas que prevêem o
cumprimento de determinados índices financeiros calculados semestralmente em relação
aos empréstimos captados junto ao BNDES, BEI, BNPP-SACE, Empréstimo Sindicalizado
e as Cédulas de Credito Bancário (CCB).
A Companhia possui também clausulas contratuais restritivas de controle acionário que
importe em restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras.
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia possui aproximadamente R$ 950 milhões de valores referentes à contratos
de financiamentos já contratados e ainda não utilizados e/ou liberados.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Não há alterações significativas nas demonstrações financeiras.
10.2. Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A Companhia gera suas receitas em moeda local, a partir do uso de serviços de
telecomunicações com telefonia móvel, fixa, ligações de longa distância além de serviços
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de valor agregado (que também incluem a transmissão de dados). Outro importante
componente da receita é o uso de rede ou receita de interconexão, proveniente ao valor
cobrado a demais operadoras pela terminação do tráfego na rede da Companhia. A receita
de aparelhos também integra ao grupo de receitas, referente à venda de aparelhos celulares
e mini-modens para conexão à internet.
A receita de utilização tende a acompanhar o crescimento da base de clientes, o volume de
uso e a tarifa cobrada por esse serviço. Já a componente do uso de rede, segue volume de
tráfego entrante na rede e tarifa de interconexão cobrada. Essa receita vem apresentando
tendência de queda nos últimos trimestres em função de maior concentração de tráfego
intra-rede, acompanhando a tendência do mercado. A receita de aparelhos da Companhia
vem apresentando queda gradativa refletindo o novo foco na redução de venda de
aparelhos subsidiados, concentrado o benefício no serviço.
Abaixo tabela com a quebra das principais linhas de receita para os anos de 2009 e 2008
(A demonstração de resultado refere-se às operações da TIM, excluindo os efeitos das
operações da Intelig do mês de Dez/09.):

Var. %
% Y-o-Y
Ano

2009

2008

18,079,411

18,320,931

-1.3%

16,317,785

16,554,531

-1.4%

Utilização e Assinatura

8,144,330

8,338,916

-2.3%

Longa Distância

1,952,896

1,986,704

-1.7%

Uso de rede

4,046,071

4,458,963

-9.3%

VAS - Serviços adicionais

1,907,200

1,600,092

19.2%

267,288

169,856

57.4%

1,761,626

1,766,400

-0.3%

(5,021,878)

(5,173,756)

-2.9%

Receita Liquida

13,057,533

13,147,175

-0.7%

Serviços

12,091,019

12,163,018

-0.6%

Produtos

966,514

984,157

-1.8%

R$ milhares

Receita Bruta
Serviços de Telecomunicações

Outras receitas
Receita de Mercadorias
Impostos e Descontos

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Além dos Itens 4 (fatores de Risco) e 5 (Riscos de Mercado), relacionamos abaixo outros
fatores que podem afetar nossos resultados:

Riscos Relacionados aos nossos Negócios
Nossos negócios serão afetados negativamente se formos impossibilitados de colocar em
prática, satisfatoriamente, nossos objetivos estratégicos. Fatores que estiverem fora de
nosso controle podem impedir que coloquemos em prática, com sucesso, nossa estratégia.
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A capacidade da TIM de implementar e alcançar esses objetivos estratégicos pode ser
influenciada por certos fatores, incluindo aqueles fora de nosso controle, tais como:
• Decisões normativas e mudanças no ambiente normativo no Brasil;
• Aumento no número de novos concorrentes no mercado brasileiro de
telecomunicações, o que poderia diminuir a participação da TIM no mercado;
• Uma competição maior e mais forte em seus principais mercados, causando, assim,
uma queda nos preços dos serviços;
• A capacidade da TIM de fortalecer sua postura competitiva no Brasil, no mercado
de telecomunicação móvel;
• A capacidade da TIM de desenvolver e apresentar novas tecnologias atrativas para
o mercado, de lidar com a inovação, de fornecer serviços de valor adicionado e
aumentar o uso de seus serviços de telefonia fixa e móvel;
• O sucesso das novas tecnologias disruptivas que podem ocasionar redução
significativa nas receitas das operadoras de telefonia fixa e móvel;
• A capacidade da TIM de refinanciar endividamentos pendentes diante das atuais
condições de incerteza nos mercados de capitais e bancários, considerando que os
mercados de crédito em todo o mundo têm passado por uma severa redução na
liquidez e nas condições de captação;
• A capacidade da TIM em atrair e manter funcionários altamente qualificados; e
• O efeito das flutuações nas taxas de câmbio.
Como resultado dessas incertezas, não há como assegurar que os objetivos identificados
pela administração podem ser alcançados da maneira e nos tempos aqui descritos. A
Companhia enfrenta uma crescente concorrência que pode prejudicar os resultados das
operações. A Companhia poderá não conseguir enfrentar a recente tendência de
consolidação no mercado brasileiro de telefonia celular.
A Companhia pode não receber receita de interconexão igual à atualmente recebida.
A Companhia poderá ter dificuldades para atender as novas tecnologias de
telecomunicações.
Os negócios da Companhia dependem de sua capacidade de expandir seus serviços e
manter a qualidade dos serviços prestados.
Nossas operações dependem de nossa capacidade de manter, atualizar e - de forma
eficiente - operar a contabilidade, faturamento, atendimento ao cliente, tecnologia da
informação e sistemas de informação de gerenciamento.
A acionista majoritária da Companhia poderá exercer o controle de forma contrária ao
interesse dos demais acionistas.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

96

Certos acordos de dívida de nossas subsidiárias contêm avenças financeiras e qualquer
inadimplemento referente a tais acordos poderá exercer um efeito material adverso sobre
nossa condição financeira e fluxo de caixa.
A estrutura acionária de nossa controladora, Telecom Italia S.p.A, passou por relevantes
mudanças.
Riscos relativos ao setor de telecomunicações no Brasil
A Companhia pode ser classificada pela Anatel como um grupo econômico com
significante poder no mercado, o que sujeitará a Companhia a uma crescente
regulamentação.
A Companhia está sujeita à várias obrigações no desempenho de suas atividades, que
poderá não conseguir cumprir.
A legislação governamental extensiva do setor de telecomunicações pode limitar nossa
flexibilidade em relação ao atendimento das condições de mercado, à concorrência e às
alterações na nossa estrutura de custos.
A Companhia está sujeita à legislação governamental extensiva, inclusive quaisquer
mudanças que possam surgir durante o período de nossa concessão para o fornecimento de
serviços de telecomunicações. A Anatel - principal agência reguladora do setor de
telecomunicações no Brasil – regula os seguintes aspectos (entre outros):
•

Legislações e políticas do setor;

•

Licenciamento;

•

Taxas e tarifas para serviços de telefonia;

•

Concorrência;

•

Alocação de recursos de telefonia;

•

Padrões de serviço;

•

Padrões técnicos;

•

Interconexão e ajustes de acordo; e

•

Obrigações do serviço universal.

Tal legislação extensiva e as condições impostas pela nossa autorização para prestação de
serviços de telefonia podem limitar nossa flexibilidade em atender as condições do
mercado, a concorrência e as alterações na nossa estrutura de custo.
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As autorizações obtidas por nossa Companhia devem ser renovadas periodicamente pelo
governo brasileiro em determinadas situações.
O setor de telefonia está sujeito a rápidas mudanças tecnológicas e tais mudanças poderiam
prejudicar significativamente nossa capacidade de prestar serviços competitivos.
Devido à natureza de nossos negócios, estamos expostos a várias reclamações de clientes e
processos fiscais.
O setor de celulares, incluindo nossa Companhia, poderá ser prejudicado por relatórios
sugerindo que as emissões de radiofreqüência causam problemas à saúde e interferem nos
aparelhos médicos.
O novo índice aplicado para a remuneração do uso da rede SMP pode não ser adequado.
A proposta da Anatel com relação à consolidação dos preços poderá exercer um efeito
adverso sobre nossos resultados.
Nova regulamentação da Anatel com relação à portabilidade de número poderá causar
prejuízo em nossos resultados.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia é basicamente composta por moeda local, não sendo assim
afetadas por possíveis variações cambiais. A mesma é impactada diretamente por
alterações na sua base de clientes, variações no volume de uso e modificações nas tarifas
cobradas em função de novo plano tarifário, lançamento de produtos ou introdução de
promoções. A Companhia pode ajustar os preços de sua tarifa de público desde que
compreendidos no preço limite homologado pela Anatel, o valor máximo fica sujeito a um
reajuste anual conforme o comportamento da inflação. Em muitos casos, apesar disso da
Anatel permitir reajustes, a forte competição no setor vem trazendo reduções nas tarifas
praticadas, influenciada por promoções de minutos intra-rede.
A receita líquida total foi de R$13.058 milhões em 2009 (inferior em 0,7%, ano-a-ano),
enquanto a receita líquida de serviços totalizou R$12.091 milhões (0,6% menor que em
2008), impactada pela queda da base pós-paga e forte redução na receita de interconexão –
não atribuímos a queda da receita mencionada a fatores como taxa de câmbio ou inflação.
A receita líquida de aparelhos totalizou R$967 milhões no ano, uma queda de 1,8% em
relação ao ano anterior, refletindo o novo foco da TIM na venda de chip avulso.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do
emissor
Inflação: Possíveis aumentos na taxa de inflação podem acarretar em maiores custos para
Companhia e consequentemente redução de margens. Em caso de forte cenário
inflacionário, o governo poderá adotar uma política monetária mais austera, como aumento
da taxa de juros, reduzindo e encarecendo a oferta de crédito e consequentemente, afetando
nossos consumidores de serviços de telecomunicações.
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Taxas de juros: As despesas financeiras da Companhia são afetadas por flutuações nas
taxas de juros, como a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) utilizada pelo BNDES e o
CDI (Certificado de Depositário Interbancário). A Companhia mantém seus recursos
financeiros aplicados principalmente em Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), o
que reduz substancialmente esse risco. Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia
apresentava disponibilidades no montante total de R$ 2.559 milhões e uma dívida bruta de
R$ 4.243 milhões com uma parcela circulante de R$ 1.465 milhões e um nível de
endividamento em relação ao EBITDA de 1,38x.
Cambial: Ao final de 31 de dezembro de 2009, aproximadamente 28% da dívida possuía
exposição cambial. A Companhia para se proteger de eventuais flutuações de moeda,
mantém sua política de hedge para 100% de sua exposição através de contratos de Swap de
câmbio.
Além disso, a Companhia adquire parte de equipamentos de rede e telefones celulares de
fornecedores globais, cujos preços são definidos em dólares americanos. A depreciação do
real em relação ao dólar americano pode resultar em aumento relativo do preço de
aquisição de produtos.
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo
tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do
emissor e em seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não aplicável.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Incorporação da Intelig
Em 16 de abril de 2009, a Companhia celebrou em reunião de Conselho de Administração
um Acordo de Incorporação entre a Companhia, sua acionista controladora, TIM Brasil e
JVCO Participações Ltda. (“JVCO”) com a interveniência de Docas Investimentos S.A.,
para fins de tratar da aquisição do controle indireto da Intelig. Tal aquisição dar-se-ia
através da incorporação pela Companhia de HOLDCO, sociedade controlada por JVCO, e
que por sua vez deteria, quando da conclusão da incorporação, 100% do capital social da
Intelig.
A ANATEL, por meio do Ato nº 4.634, de 11 de agosto de 2009, publicado no DOU, em
14 de agosto de 2009, aprovou a Incorporação ora apresentada, concedendo, ainda, um
prazo de 18 (dezoito) meses para a eliminação da sobreposição geográfica de outorgas do
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC detidas por TIM Celular e Intelig, em vista da
relação de coligação entre ambas advindas da referida Incorporação.
Em 30 de dezembro de 2009, a Assembléia Geral Extraordinária deliberada pelos
acionistas da TIM Participações, aprovou a efetivação da incorporação da Holdco
Participações Ltda., sociedade que detinha 100% do capital social da Intelig, pela TIM
Participações. Como resultado desta operação, a Companhia emitiu 127.288.023 ações
(43.356.672 ações ordinárias e 83.931.352 ações preferenciais) no valor patrimonial de
R$516.725 mil, em nome da JVCO.
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Esta operação foi registrada pelo valor contábil do patrimônio líquido da HOLDCO de 30
de novembro de 2009 no montante de R$516.725 mil, data que a Companhia também
passou a consolidar os resultados da HOLDCO e sua subsidiária Intelig.
Sendo assim, a TIM Participações passou a ser controladora da Intelig, empresa essa
detentora de determinadas autorizações para a prestação de serviços de telecomunicação
fixa sob o regime privado, com operações em todo o território nacional, atuando
predominantemente no mercado de chamadas locais e de longa distância nacionais e
internacionais e de transmissão de dados. O valor do patrimônio líquido da Intelig em 30
de novembro de 2009, data em que a Companhia passou a ser a controladora integral da
Intelig era de R$517.128 mil.
A incorporação da HOLDCO tem relevância estratégico-operacional para a Companhia,
tendo por objetivo principal fortalecer e completar a oferta, além de otimizar recursos
disponíveis através de ganhos de sinergias entre suas operações, uma vez que possuem
redes complementares. A Intelig detém uma robusta rede de fibra ótica em âmbito
metropolitano nas maiores cidades do país além de uma extensa estrutura de rede de
transporte de longa distância (Backbone) própria. Tal combinação de infra-estrutura
própria permitirá melhorar o posicionamento competitivo da companhia, principalmente no
segmento corporativo e ofertas de transmissão de dados e também gerará economias com
custos de aluguel de meios e aceleração do desenvolvimento da rede 3G.
Incorporação da TIM Nordeste S.A. pela TIM Celular
Em 30 de outubro de 2009, o Conselho de Administração da TIM Participações aprovou a
proposta de reestruturação societária de suas controladas, consistindo na incorporação da
TIM Nordeste S.A. pela TIM Celular, aprovada pela ANATEL através do Ato nº 7.477, de
17 de dezembro de 2009, e pelas Assembléias Gerais Extraordinárias da TIM Nordeste
S.A. e TIM Celular S.A em 31 de dezembro de 2009, e foi efetuada com base nos saldos
contábeis.
Esta reorganização visou dar continuidade ao processo de otimização da estrutura
organizacional das Companhias, unificando e racionalizando ainda mais a exploração de
seus negócios e operações, com a diminuição de custos associados à manutenção de
pessoas jurídicas distintas, propiciando o aproveitamento de sinergias entre as
Companhias, inclusive eficiências fiscais e financeiras.
c. eventos ou operações não usuais
Não houve, em 2009, qualquer processo que pudesse gerar eventos não recorrentes que
impactassem os resultados financeiros desse período.
10.4. Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não ocorreram efeitos significativos nas práticas contábeis.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não ocorreram ressalvas e ênfases no parecer do auditor.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas
pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração
sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos
resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões,
contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração,
vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda
estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de
ativos e instrumentos financeiros
Políticas Contábeis Críticas
As políticas contábeis fundamentais são aquelas significativas para a apresentação de nossa
situação financeira e resultados das operações e exigem julgamentos mais subjetivos e
complexos por parte da administração, demandando freqüentemente que a diretoria estime
o efeito de fatores de natureza incerta. À medida que aumenta o número de variáveis e
premissas que afetam a possível resolução das incertezas futuras, essas decisões se tornam
mais complexas. Baseamos nossas estimativas e premissas na experiência histórica,
tendências do setor e outros fatores que consideramos cabíveis nas circunstâncias. Os
resultados reais podem diferir dos previstos, e diferentes premissas ou estimativas do
futuro podem alterar os resultados financeiros demonstrados. Para facilitar o entendimento
de como a administração da Companhia estimou o impacto potencial de certas incertezas,
incluindo as variáveis e premissas que embasam as estimativas, identificamos as políticas
contábeis fundamentais discutidas a seguir. Descrevemos nossas principais políticas
contábeis, inclusive as discutidas abaixo, na nota explicativa n° 4 de nossas demonstrações
financeiras consolidadas.
Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda e contribuição social é computada com base na
legislação vigente na data do balanço. O imposto de renda é computado sobre o lucro
tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que
excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é
computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto de renda é calculado
com base no lucro tributável do exercício, como determinado pela legislação atual. A
contribuição social é calculada com base nas alíquotas em vigor, considerando o lucro
antes dos impostos.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.
O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre os prejuízos fiscais acumulados e
base negativa de contribuição social, bem como sobre diferenças temporárias são avaliados
com base na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros e deduzidos de provisão
para ajuste ao valor de recuperação constituída de acordo com as regras estabelecidas pela
Instrução CVM nº 371/02.
Depreciação e Deterioração de Ativos de Longo Prazo
O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é
calculada pelo método linear, com base na estimativa da vida útil dos respectivos ativos.
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Atualmente, calculamos a depreciação do equipamento de comutação automática,
transmissão e outros equipamentos com base em uma vida útil estimada em sete anos.
Aparelhos gratuitos para clientes corporativos (comodato) são depreciados no prazo de
dois anos.
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Mantemos provisões para créditos de liquidação duvidosa referentes aos prejuízos
previstos decorrentes da incapacidade dos assinantes de efetuar os pagamentos exigidos.
As estimativas da porcentagem de prejuízos são revisadas regularmente, levando em conta
as mais recentes experiências com inadimplemento (ou seja, o percentual médio de contas
a receber historicamente baixadas, as condições econômicas e os dias em atraso das contas
a receber). A provisão para créditos de liquidação duvidosa em 2009 se baseou nas
seguintes estimativas de porcentagens de contas a receber, classificadas pelo número de
dias de atraso dessas contas a receber, que se prevê serem impossíveis de receber. Essas
estimativas se baseiam na experiência histórica de baixas e nas expectativas futuras das
condições que poderão afetar a possibilidade de receber as contas.
Porcentagem
estimada
de
créditos
irrecuperáveis
Dias em atraso
2.75% - 3,5%
Curto prazo*
6% - 7%
Créditos a receber com atraso de 1 a 90 dias*
Créditos a receber com atraso de 91 a 120 dias
50%
Créditos a receber com atraso de 121 a 150 dias
56%
Créditos a receber com atraso de 151 a 180 dias
90%
Créditos a receber com atraso de mais de 180 dias
100%
* O percentual varia de acordo com a área e a composição de clientes.

Obrigações decorrentes de descontinuidade de ativos
Nossas subsidiárias são obrigadas por contrato a desmontar suas torres de celular de vários
lugares que alugam. Nós devemos registrar como obrigações decorrentes de
descontinuidade de ativos o valor presente dos custos estimados a serem incorridos para
desmontagem e remoção de torres de celular e equipamentos de lugares alugados. A
compensação para essa provisão é registrada como ativos fixos, e a depreciação é calculada
com base na vida útil dos ativos correspondentes.
Passivo Contingente
O provisionamento de uma contingência requer considerável ponderação por parte da
administração.
A Companhia está sujeita a várias reclamações, incluindo ações regulamentadoras,
tributárias, cíveis e trabalhistas, que abrangem uma ampla gama de questões que surgem
no curso normal dos negócios. A Companhia adota a política de avaliar cada reclamação e
julgar se alguma perda é provável, possível ou remota. A Companhia faz provisões para as
ações das quais é parte, quando espera que as perdas sejam prováveis e possam ser
estimadas dentro do cabível. A avaliação da Companhia normalmente se baseia na opinião
de seus consultores jurídicos. Os saldos da provisão são reajustados para refletir as
mudanças nas circunstâncias de questões em andamento e são feitos provisionamentos
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adicionais para novas questões. Ainda que a Companhia creia que o nível atual de
provisionamento seja adequado, mudanças futuras podem afetar essas determinações.
Reconhecimento das receitas
A receita de serviços de telefonia móvel basicamente compreende assinaturas mensais,
utilização dos minutos, encargos de roaming e chamadas de longa distância. A receita de
serviços de telefonia celular é reconhecida com base em minutos de utilização processados,
líquido de créditos e ajustes relativos a descontos concedidos sobre os serviços. Os
faturamentos são reconhecidos mensalmente e as receitas a faturar entre a data de
faturamento e o final do mês são identificados, processados e reconhecidos no mês em que
o serviço foi prestado. As receitas de serviços do sistema pré-pago são reconhecidas
quando os serviços são prestados aos clientes. A receita e despesas relacionadas à venda de
aparelhos celulares e acessórios são reconhecidas quando os produtos são entregues e
aceitos pelo cliente ou distribuidores.
Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Companhia e suas controladas se tornam parte das disposições contratuais dos
instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição,
exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por
meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício.
Sua mensuração subseqüente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras
estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.
1) Ativos financeiros: os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia e
suas controladas são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, ganhos não
realizados em operações com derivativos e contas a receber de clientes. São classificados
entre as categorias abaixo de acordo com o propósito para os quais foram adquiridos ou
emitidos:
(i)

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem ativos
financeiros mantidos para negociação e ativos designados no reconhecimento inicial
ao valor justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para
negociação se originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo.
Derivativos também são classificados como mantidos para negociação. A cada data
de balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a correção monetária, a
variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo são
reconhecidos no resultado quando incorridos, na linha de receitas ou despesas
financeiras.

(ii)

Empréstimos e recebíveis: ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos
ou determináveis, porém não cotados em mercado ativo. Após reconhecimento
inicial, são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros.
Os juros, a atualização monetária e a variação cambial, menos as perdas do valor
recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos na
linha de receitas ou despesas financeiras.

(iii) Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos para os quais a
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

103

Companhia e suas controladas tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o
vencimento. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo
método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária e a variação
cambial, menos as perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos
no resultado quando incorridos na linha de receitas ou despesas financeiras.
2) Passivos financeiros: os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia e
suas controladas são: contas a pagar a fornecedores, perdas não realizadas em operações
com derivativos e empréstimos e financiamentos. São classificados entre as categorias
abaixo de acordo com a natureza dos instrumentos financeiros contratados:
(i)

Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem
passivos financeiros usualmente negociados antes do vencimento, passivos
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado e
derivativos. A cada data de balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a
correção monetária, a variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao
valor justo, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na
linha de receitas ou despesas financeiras.

(ii)

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo: passivos financeiros não
derivativos que não são usualmente negociados antes do vencimento. Após
reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros. Os juros, a correção monetária, a variação cambial e as variações
decorrentes da avaliação ao valor justo, quando aplicável, são reconhecidos no
resultado quando incorridos, na linha de receitas ou despesas financeiras.

10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las
Os Diretores da Companhia acreditam que os procedimentos internos e sistemas de
elaboração de demonstrações financeiras são suficientes para assegurar a eficiência,
precisão e confiabilidade, não tendo sido detectadas imperfeições nos controles internos da
Companhia.
A Companhia possui controles eficientes que garantem o processo de certificação da Lei
Sarbanes-Oxley (SOX – Seção 404) sem nenhuma fraqueza material e/ou deficiência
significativa, em consonância com as melhores práticas de governança corporativa,
transparência e criação de valor para os acionistas no longo prazo.
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do
auditor independente
Não houve comentários, no relatório do auditor independente, sobre deficiências e
recomendações significativas que pudessem impactar a avaliação da Administração da
Companhia em relação à eficácia dos controles internos para o exercício encerrado em 31
de dezembro de 2009.
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10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, os diretores devem comentar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados;
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição;
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios.
A Companhia não fez oferta pública de distribuição de valores mobiliários em 2009.
10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
iv. contratos de construção não terminada
v.
contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não aplicável
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não aplicável
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.8, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável
b. natureza e o propósito da operação
Não aplicável
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável
10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e
dos investimentos previstos
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Em 2009, o CAPEX esteve principalmente focado na cobertura de rede e capacidade de
suportar o aumento do tráfego, principalmente o de voz, acompanhando o novo portifólio
de ofertas (como exemplo: Infinity, Liberty e DaVinci). Com relação ao desenvolvimento
de dados, a Companhia manteve sua estratégia em cobertura seletiva, focando nas áreas de
maior densidade e garantindo qualidade na prestação do serviço. Os investimos
continuarão direcionando para o investimento da rede para continuarmos a oferecer um
serviço com qualidade.
CAPEX
(R$ Milhões)

28,8%
24,9%

16,4%

12,8%
16,1%

3.272
2.148

194
2008

2009
CAPEX

ii.

996

6,5%

1T09

422

2T09

536

3T09

4T09

CAPEX (% Rec. Líq. Total)

fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia financiou sua expansão e manutenção do parque industrial com recursos da
própria geração de caixa e também através de linhas de crédito junto a bancos de fomentos
(BNDES), bem como outras instituições financeiras.
iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos
previstos

A Companhia opera sua rede de prestação de serviços nas tecnologias TDMA, GSM e 3G.
A tecnologia TDMA vem sofrendo desinvestimentos em decorrência de sua obsolescência
e redução de prestação de serviços/equipamentos disponíveis.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do
emissor
Não aplicável.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i.
descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
ii.
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para
desenvolvimento de novos produtos ou serviços
iii.
projetos em desenvolvimento já divulgados
iv.
montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
Não aplicável.
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10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais
itens desta seção “10”.
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ITEM 11 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
PROJEÇÕES
11.1. As projeções devem identificar:
a. objeto da projeção
A Companhia divulga suas projeções para os itens:
Receita Líquida de Serviços;
EBITDA Margem;
CAPEX (Investimentos).
b. período projetado e o prazo de validade da projeção
As projeções são divulgadas anualmente para o ano corrente e para 2 anos subseqüentes,
baseada na expectativa da Companhia.
O prazo de validade corresponde ao período até sua concretização ou substituição de novas
projeções.
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
As premissas de projeção são baseadas em um Plano Estratégico trienal, apresentação
também arquivada na CVM.
Premissas de Receita – São baseadas em oportunidades no mercado de telecomunicações,
sempre observando os cenários competitivo, tecnológico e regulatório. A Companhia
identifica oportunidades em 4 segmentos de telefonia:
Móvel Voz – estímulo ao uso com ofertas inovadoras acelerando a migração
tráfego fixo-móvel
Móvel Dados – uso da internet no celular e seletividade na banda larga móvel
Fixa Voz – longa distância (Intelig) e ofertas convergentes (TIM+Intelig)
Fixa Dados – banda larga fixa (Intelig) e ofertas convergentes (TIM+Intelig)
Premissas parcialmente influenciadas pela Administração. As estimativas de receita
envolvem riscos e incertezas provenientes de mudanças no cenário competitivo,
tecnológico ou regulatório, estando fora do controle da Companhia e podem influenciar as
projeções divulgadas. A Administração poderá propor uma mudança em seu plano
estratégico de forma a acompanhar novos cenários.
Premissas de Margem EBITDA - Crescimento através do aumento da receita e plano de
interno de Eficiência (eficiência custos pessoais, gerais e administrativos, inadimplência e
custos de rede e interconexão)
Premissas parcialmente influenciadas pela Administração. A Companhia possui gestão
sobre o seu plano interno de Eficiência mas não possui gestão do crescimento de receita.
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Premissas de CAPEX – Construir uma rede sólida para suportar as oportunidades
apontadas no crescimento de receita e obrigações regulatórias. Investimentos alocados na
integração da infra-estrutura de rede TIM e Intelig, no aumento da capacidade de rede de
voz e na ampliação da cobertura 3G.
Premissa parcialmente influenciada pela Administração. A Companhia possui gestão sobre
o seu plano de investimentos, mas sempre acompanhando a estratégia da Companhia e
obrigações regulatórias.
d. valores dos indicadores que são objeto da previsão
Vide item 11.2, tabela “Plano Atual”
11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais,
projeções sobre a evolução de seus indicadores:
a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no
formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário
2010

Plano Atual

cresc. A/A

Receita Líquida de Serviço

CAGR 09-12

>5%

EBITDA Margem

>25%

Bn R$

CAPEX

Plan

High Single Digit

~29%

Bn R$ - acum 10-12

~2,5

acum. < 7,0

Inclui Intelig (proforma 12 meses);

2009

Plano Anterior
R$ Bi

Receita Líquida

EBITDA

CAGR 2008-2011

~14,4
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~8%

% da receita 2011

R$ Bi

~3,3

~27%

% da receita 2011

R$ Bi

CAPEX

2011

~2,3

~12%
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b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as
razões que levaram a desvios nas projeções
Comparativo de projeções e justificativas conforme tabela abaixo:

Moeda Local BR GAAP

2009
Estimativa
R$ Bi

Receita Líquida

~14,4

EBITDA

Análise
¾ Alteração no modelo de
negócio: menor foco na venda de
aparelhos para desconto no
serviço

R$ Bi

R$ Bi

~13,1

¾ Receita de Interconexão abaixo
do esperado com aumento do
tráfego intra-rede das operadoras
móveis

R$ Bi

~3,3
R$ Bi

CAPEX

2009
Realizado

~3,1

Em linha com projeção

~2,2

Em linha com projeção

R$ Bi

~2,3

c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar
por que elas foram abandonadas ou substituídas
As projeções aqui apresentadas permanecem válidas na data de entrega deste formulário.
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ITEM 12:
ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu
estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão e comitê
Assembléia Geral: Órgão superior da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos
os negócios relativos ao objeto social e tomar todas as providências que julgar
convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.
Conselho de Administração: Órgão de deliberação colegiada, que exerce a administração
superior da Companhia.
Comitês de Remuneração e de Controle Interno e da Governança Corporativa:
Comitês especializados e vinculados ao Conselho de Administração que funcionam por
prazo indeterminado.
Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria: Conselho de funcionamento permanente,
destinado à fiscalização dos atos da administração da Companhia e informação aos
acionistas. Além de suas atribuições ordinárias, o Conselho Fiscal também desempenha a
função de Comitê de Auditoria da Companhia (“Conselho Fiscal Turbinado”).
Diretoria: Órgão de representação e executivo de administração da Companhia.
b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos
comitês
O Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria funciona em caráter permanente. A criação do
Comitê de Remuneração e do Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa
ocorreu em 30.09.2008.
c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
O Conselho Fiscal/ Comitê de Auditoria realiza anualmente auto-avaliações de
desempenho.
d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Qualquer dos Diretores poderá representar a Companhia perante terceiros, inclusive órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, conforme o artigo 34, parágrafo 2° de seu
Estatuto Social.
A Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes cargos: Diretor Presidente, Chief
Financial Officer, Corporative Support Officer, Purchasing & Supply Chain Officer, Chief
Commercial Officer e Chief Marketing Officer. O Chief Financial Officer acumula a
função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
O Diretor Presidente terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar todo e
qualquer ato e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia, observadas as
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limitações estabelecidas na lei e no seu Estatuto Social. Os demais Diretores da
Companhia, dentro de suas respectivas áreas de atuação e sempre observado o disposto no
Estatuto Social da Companhia, terão poderes para, agindo isoladamente, praticar atos e
assinar documentos em nome da Companhia, observados os seguintes limites de
autoridade: (a) Chief Financial Officer: (i) para operações financeiras e de tesouraria,
inclusive tomada e concessão de empréstimos, autorização e realização de pagamentos,
transferências, aplicações e resgates de recursos, cessão e desconto de títulos, até a quantia
máxima de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais) por operação ou série de operações
relacionadas; e (ii) para as demais operações, até a quantia máxima de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas; (b) Corporative
Support Officer, Purchasing & Supply Chain Officer, Chief Commercial Officer e Chief
Marketing Officer: até a quantia máxima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por
operação ou série de operações relacionadas. Os Diretores da Companhia terão poderes
para outorgar procurações em nome da Companhia até os respectivos limites de autoridade
acima estabelecidos, observado o Estatuto Social da Companhia
e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de
administração, dos comitês e da diretoria
O Conselho Fiscal/ Comitê de Auditoria realiza anualmente auto-avaliações de
desempenho.
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembléias gerais,
indicando:
a. prazos de convocação
A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, cabendo ao seu
Presidente consubstanciar o respectivo ato, podendo ser convocada na forma prevista no
parágrafo único do artigo 123 da Lei 6.404/76. Nas hipóteses do artigo 136 da Lei
6.404/76, a primeira convocação da Assembléia Geral será feita com 30 (trinta) dias de
antecedência, no mínimo, e com antecedência mínima de 08 (oito) dias, em segunda
convocação.
b. competências
Compete à Assembléia Geral:
I. reformar o Estatuto Social;
II. autorizar a emissão de debêntures e de debêntures conversíveis em ações ou vendê-las,
se em tesouraria, bem como autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações de sua
titularidade de emissão de empresas controladas, podendo delegar ao Conselho de
Administração a deliberação sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou
resgate, a época e as condições de pagamento dos juros, da participação nos lucros e de
prêmio de reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, bem como o tipo
de debêntures;
III. deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital social;
IV. deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
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V. autorizar a prestação de garantias pela Companhia a obrigações de terceiros, nestes não
incluídas as sociedades controladas;
VI. suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações
impostas pela lei ou pelo Estatuto;
VII. eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e os
membros do Conselho Fiscal;
VIII. fixar a remuneração global ou individual dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;
IX. tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas;
X. deliberar sobre promoção de ação de responsabilidade civil a ser movida pela
Companhia contra os administradores, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, na
conformidade do disposto no artigo 159 da Lei 6.404/76;
XI. autorizar a alienação, no todo ou em parte, das ações de sociedade sob o seu controle;
XII. deliberar sobre o aumento do capital social por subscrição de novas ações, na hipótese
do parágrafo único do artigo 6º e quando o limite do capital autorizado encontrar-se
esgotado;
XIII. deliberar sobre a emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País
ou no exterior, notadamente sobre emissão de ações e bônus de subscrição, observadas as
disposições legais e estatutárias;
XIV. autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários de emissão de sociedades
controladas;
XV. aprovar previamente a celebração de quaisquer contratos com prazo superior a 12
(doze) meses entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador
ou sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras deste
último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à Companhia, de outra parte,
salvo quando os contratos obedecerem a cláusulas uniformes.
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembléia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro. / www.tim.com.br/ri
d. identificação e administração de conflitos de interesses
Nos casos identificados como possível conflito de interesse em matéria a ser deliberada em
Assembléia de Acionistas, o Acionista Controlador tem como praxe, baseado nas Boas
Práticas de Governança Corporativa, se abster de votar na referida matéria. Exemplo desta
prática ocorreu na Assembléia Geral Extraordinária, datada de 11 de abril de 2008 e nas
Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, datadas de 02 de abril de 2009 e 27 de
abril de 2010.
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e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Para fins de comprovação da condição de acionista, será observado o que dispõe o artigo
126 da Lei 6.404/76, sendo que aqueles detentores de ações escriturais ou em custódia
deverão depositar, até 02 (dois) dias úteis anteriores a reunião assemblear, na sede da
Companhia, além do documento de identidade e o respectivo instrumento de mandato,
quando necessário, o comprovante/extrato expedido pela instituição financeira depositária,
este emitido, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis antes da reunião assemblear.
f. formalidades necessárias para aceitação de
instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
Apesar da previsão do Estatuto Social, mencionada na letra (e) do item 12.2 acima, a
Companhia atualmente se encontra em fase final de implementação de um sistema, o qual
permitirá que os acionistas minoritários possam exercer seus direitos de votos, através de
procurações outorgadas por meio eletrônico.
g. manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias
Não há.
h. transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias
Não há.
i. mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas
formuladas por acionistas
Não há.
12.3. Em forma de tabela, informar as datas e jornais de publicação :
a. do aviso aos acionistas comunicando a disponibilização das demonstrações
financeiras
JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2009
26, 29 e 30 de março de 2010
26, 29 e 30 de março de 2010
26, 29 e 30 de março de 2010

JORNAIS
DOE – RJ

2008
27 de fevereiro de 2009, 02 e 03 de
março de 2009
27 de fevereiro de 2009, 02 e 03 de
março de 2009
27 de fevereiro de 2009, 02 e 03 de
março de 2009

Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Gazeta Mercantil
Jornal do Brasil

2007
05, 06 e 07 de março de 2008
05, 06 e 07 de março de 2008
05, 06 e 07 de março de 2008

b. da convocação da assembléia geral ordinária que apreciou as demonstrações
financeiras
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JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2009
26, 29 e 30 de março de 2010
26, 29 e 30 de março de 2010
26, 29 e 30 de março de 2010

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2008
02, 03 e 04 de março de 2009
02, 03 e 04 de março de 2009
02, 03 e 04 de março de 2009

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Gazeta Mercantil
Jornal do Brasil

2007
25, 26 e 27 de março de 2008
25, 26 e 27 de março de 2008
25, 26 e 27 de março de 2008

c. da ata da assembleia geral ordinária que apreciou as demonstrações financeiras
JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2009
12 de maio de 2010
12 de maio de 2010
12 de maio de 2010

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2008
28 de abril de 2009
28 de abril de 2009
28 de abril de 2009

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Gazeta Mercantil
Jornal do Brasil

2007
15 de abril de 2008
15 de abril de 2008
15 de abril de 2008

d. das demonstrações financeiras
JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2009
03 de março de 2010
03 de março de 2010
03 de março de 2010

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Valor Econômico
Jornal do Commercio

2008
11 de março de 2009
11 de março de 2009
11 de março de 2009

JORNAIS
DOE – RJ
Jornal Gazeta Mercantil
Jornal do Brasil

2007
14 de março de 2008
14 de março de 2008
14 de março de 2008
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12.4. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração,
indicando:
a. frequência das reuniões
O Conselho de Administração se reúne ordinariamente uma vez por trimestre e
extraordinariamente mediante convocação feita por seu Presidente, ou por quaisquer 2
(dois) Conselheiros, ou pelo Diretor Presidente da Companhia.
Nos últimos 3 anos, O Conselho de Administração tem se reunido, em média, 1 vez por
mês, independentemente do calendário de reuniões ordinárias.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não aplicável.
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
O Conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da
Assembléia Geral, aquele que: I - ocupar cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes da Companhia; ou II - tiver ou representar interesse conflitante
com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo Conselheiro, caso se
configurem, supervenientemente, os fatores de impedimento aqui indicados. É vedado, na
forma do artigo 115, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, o direito de voto, na eleição dos
membros do Conselho de Administração, em circunstâncias que configurem conflito de
interesse com a Companhia. Adicionalmente ao que dispõe a mencionada Lei, o Estatuto
Social da Companhia prevê em seu artigo 27, parágrafo 3°, que o Conselheiro não poderá
ter acesso a informações ou, ainda, nem mesmo participar de reunião do Conselho de
Administração relacionada a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse
conflitante com a Companhia.
12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de
arbitragem
Não aplicável.
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela:
a. nome:
b. idade:
c. profissão:
d. CPF ou número do passaporte:
e. cargo eletivo ocupado:
f. data de eleição:
g. data da posse:
h. prazo do mandato
i. outros cargos ou funções exercidas no emissor:
j. indicação se foi eleito pelo controlador ou não
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ref: Instrução CVM nº 480/2009, artigo 24, §3º, I c/c Formulário de Referência, itens 12.6 a 12.10.
Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo

Eleição

Posse

Prazo

Manoel
Horácio
Francisco da
Silva
Gabriele
Galateri di
Genola e
Suniglia
Luca Luciani

64

Bacharel em
Administração

06652697815

Presidente

24.3.10

13.4.09

AGO
2011

63

Bacharel em
Administração

06077586781

Membro
Efetivo

2.4.09

16.9.08

42

05983750747

Membro
Efetivo

2.4.09

Marco
Patuano

45

05887692740

Membro
Efetivo

Andrea
Mangoni
Stefano de
Angelis

46

Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Administração
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Diplomata
aposentado

06113983706

42

Maílson
Ferreira da
Nóbrega
Adhemar
Gabriel
Bahadian
Andrea
Sandro
Calabi
Beniamino
Bimonte

68

Claudio
Zezza

47

Lorenzo
Canu
Rogerio
Takayanagi

48

69

64

42

35

Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Direito Italiano
Engenheiro
Eletricista

Outros
cargos
Membro
do CR e
do CCIGC

Eleito pelo
Controlador
Sim

AGO
2011

Presidente
do CR

Sim

2.6.09

AGO
2011

Diretor
Presidente

Sim

27.11.09

10.12.09

AGO
2011

Não

Sim

Membro
Efetivo
Membro
Efetivo

24.3.10

20.4.10

Não

Sim

2.4.09

2.4.09

AGO
2011
AGO
2011

Membro
do CCIGC

Sim

04302583720

Membro
Efetivo

2.4.09

12.4.07

AGO
2011

Presidente
do CCIGC

Sim

01298720753

Membro
Efetivo

24.3.10

6.4.10

AGO
2011

Não

Sim

00210714891

Membro
Efetivo

2.4.09

16.4.09

AGO
2011

Membro
do CR

Sim

06080802767

Membro
Suplente

2.4.09

29.5.09

AGO
2011

Sim

06080814773

Membro
Suplente

2.4.09

29.5.09

AGO
2011

06091533746

Membro
Suplente
Membro
Suplente

2.4.09

20.4.09

2.4.09

17.04.09

AGO
2011
AGO
2011

Corporati
ve Support
Officer
Chief
Financial
Officer
Não
Chief
Marketing
Officer

Sim

05956731710

64546365187

Sim

Sim

CR - Comitê de Remuneração.
CCIGC - Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa.

Em atendimento ao que preceitua a Instrução CVM nº 481/2009, Anexo 24, itens 12.8
a 12.10 (transcritos abaixo), especialmente com relação à ratificação da eleição dos
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novos membros do Conselho de Administração, apresentamos os currículos e
informações dos candidatos supramencionados:
12.8 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
(i) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• Nome da empresa
• Cargo e funções inerentes ao cargo
• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários
do emissor
(ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
(i) qualquer condenação criminal
(ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
(iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor

12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. controlador direto ou indireto do emissor
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MANOEL HORÁCIO FRANCISCO DA SILVA

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Banco Fator S.A. – Diretor Presidente desde 2002.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
TIM Participações S.A.
Presidente do Conselho de Administração.
Membro do Conselho de Administração.
Telemar
Diretor Presidente.
Membro do Conselho de Administração.
Companhia Siderúrgica Nacional – Diretor Superintendente.
Sadia – Membro do Conselho de Administração.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A.,
assim como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da
TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – Presidente do Conselho de Administração desde 03 de dezembro de 2007.
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração desde agosto de 2008.
Mediobanca S.p.A. – Presidente do Conselho de Administração de abril de 2003 a junho de 2007.
Pirelli & C S.p.A. – Membro do Conselho de Administração até abril de 2008.
RCS Mediagroup S.p.A. – Vice - Presidente do Conselho de Administração até abril de 2009.
Assicurazioni Generali S.p.A. – Vice - Presidente do Conselho de Administração até 24 de abril de
2010.
II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima; e
FIAT S.p.A.
Diretor Presidente.
Diretor Financeiro.
Italmobiliare S.p.A. – Membro do Conselho de Administração.
Banca Carige S.p.A. – Membro do Conselho de Administração.
Accor S.A. – Membro do Conselho de Administração.
III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra
que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.
IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou indireta
com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas controladas.
V - Relações de subordinação:
O Sr. Galateri é Presidente do Conselho de Administração da Telecom Italia S.p.A., a controladora
indireta da TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante, foi mantida,
nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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LUCA LUCIANI

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – Responsável pela Diretoria de Serviços Domésticos Móveis.
TIM Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração.
Diretor Presidente.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima; e
Telecom Italia Mobile S.p.A. – Diretor Financeiro.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde agosto de 1999, o Sr. Luciani é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora
indireta da TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante,
foi mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou
credores da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores
destes.
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MARCO PATUANO

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A.
Diretor de Operações do Mercado Doméstico.
Diretor Financeiro.
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração.
Telecom Argentina S.A. – Gerente Geral de Operações.
Telecom Italia Media S.p.A. – Membro do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nos 3 últimos exercícios sociais, o Sr. Patuano permanece sendo empregado da Telecom
Italia S.p.A., a controladora indireta da TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante,
foi mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou
credores da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores
destes.
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ANDREA MANGONI

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A.
Diretor de Negócios Internacionais desde 14 de setembro de 2009.
Diretor de Administração, Finanças e Controle desde 06 de novembro de 2009.
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração.
Acea S.p.A. – Diretor Presidente desde novembro de 2003.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde setembro de 2009, o Sr. Mangoni é empregado da Telecom Italia S.p.A., a
controladora indireta da TIM Participações S.A.
Nos 3 últimos exercícios sociais anteriores a setembro de 2009, nenhuma relação de
subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida com controladas e
controladores da TIM Participações S.A., assim como, de caráter relevante, com
fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM Participações S.A., ou com
quaisquer controladas ou controladores destes.
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STEFANO DE ANGELIS

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – Responsável pelo Departamento de Planejamento e Controle.
TIM Participações S.A. – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
O Sr. Stefano de Angelis é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta da
TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante,
foi mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou
credores da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores
destes.
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MAÍLSON FERREIRA DA NÓBREGA

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração.
Tendências Consultoria Integrada – sócio.
II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima; e
Abyara Planejamento Imobiliário S.A. – Membro do Conselho de Administração.
CSU Cardsystem S.A. - Membro do Conselho de Administração.
Grendene S.A. – Membro do Conselho de Administração.
Portobello S.A. – Membro do Conselho de Administração.
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. – Membro do Conselho de Administração.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A.,
assim como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da
TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ADHEMAR GABRIEL BAHADIAN

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Embaixador do Brasil em Roma nos anos de 2006 a 2009.
Co-Presidente das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) nos anos
de 2003 a 2005.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
TIM Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A.,
assim como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da
TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ANDREA SANDRO CALABI

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima; e
Banco do Brasil S.A. – Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração.
Companhia Energética de São Paulo (CESP) – Membro do Conselho de Administração.
Cyrela Brazil Realty S.A. – Membro do Conselho de Administração.
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) – Membro do Conselho de Administração.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A.,
assim como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da
TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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BENIAMINO BIMONTE

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A.
Chefe do Departamento de Planejamento de Recursos Humanos e Custo de Mão-de-Obra.
Responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Gerencial.
TIM Participações S.A.
Diretor de Recursos Humanos.
Membro suplente do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde 1993, o Sr. Bimonte é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta
da TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante,
foi mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou
credores da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores
destes.
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CLAUDIO ZEZZA

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – responsável pela área de Controle Internacional do Departamento
de Administração, Finanças e Controle.
TIM Participações S.A.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Membro suplente do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde 1990, o Sr. Zezza é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta da
TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante,
foi mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou
credores da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores
destes.
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LORENZO CANU

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – Diretor da área de Atividades Societárias das Subsidiárias e Afiliadas
Internacionais, dentro do Departamento Jurídico.
TIM Participações S.A. – Membro suplente do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
O Sr. Canu é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta da TIM
Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante,
foi mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou
credores da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores
destes.
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ROGERIO TAKAYANAGI

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Value Partners – Senior Manager.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
TIM Participações S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração desde 02 de abril de 2009.
Chief Marketing Officer desde 03 de maio de 2010.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A.,
assim como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da
TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

131

CONSELHO FISCAL/COMITÊ DE AUDITORIA
Ref: Instrução CVM nº 480/2009, artigo 24, §3º, I c/c Formulário de Referência, itens 12.6 a 12.10.
Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo

Eleição

Posse

Prazo

Miguel
Roberto
Gherrize
Alberto
Emmanuel
Carvalho
Whitaker
Oswaldo
Orsolin
Carlos
Alberto
Caser
Alfredo
Ferreira
Marques
Filho
Samuel de
Paula Matos
João Verner
Juenemann
Roosevelt
Alves
Fernandes
Leadebal
Roberto
Yoshio
Miura
Francisco de
Paula dos
Reis Junior

71

Economista,
Contador e
Administrador
Administrador e
Advogado

10714030872

Membro
Efetivo

27.4.10

12.4.07

AGO
2011

00233773800

Membro
Efetivo

27.4.10

11.4.08

Economista e
Contador
Advogado

03498786849

Membro
Efetivo
Membro
Efetivo

27.4.10

11.4.08

27.4.10

30.4.10

69

67
49

48

62098594704

Outros
cargos
Não

Eleito pelo
Controlador
Sim

AGO
2011

Não

Sim

AGO
2011
AGO
2011

Não

Sim

Não

Não

Administrador,
Contador e
Atuário Auditor
Economista e
Contador
Contador e
administrador
Economista

02823649867

Membro
Efetivo

27.4.10

11.4.08

AGO
2011

Não

Não

06981542820

Membro
Suplente
Membro
Suplente
Membro
Suplente

27.4.10

2.4.09

Não

Sim

27.4.10

11.4.08

Não

Sim

27.4.10

11.4.08

AGO
2011
AGO
2011
AGO
2011

Não

Sim

53

Engenheiro
Civil

02990633804

Membro
Suplente

27.4.10

30.4.10

AGO
2011

Não

Não

49

Contador Auditor

00719087813

Membro
Suplente

27.4.10

11.4.08

AGO
2011

Não

Não

61
70
67
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MIGUEL ROBERTO GHERRIZE

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A.
Membro do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria em 2007.
Presidente do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria desde 2008.
Votorantim Celulose e Papel S.A. - Membro do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria nos
anos de 2005 e 2006.
Arcelor Brasil S.A. - Membro do Conselho Fiscal em 2006.
Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar) - Membro do Conselho Fiscal /
Comitê de Auditoria em 2009.
Terco Grant Thornton Auditores Independentes - conselheiro técnico nos últimos 5 anos.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Não ocupa e nem ocupou qualquer cargo até a presente data.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ALBERTO EMMANUEL CARVALHO WHITAKER

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A. - Membro do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria desde 2008.
Sibelco Mineração – Diretor Geral.
Mineração Jundú – Presidente do Conselho de Administração.
Lojas Marisa - Membro do Conselho Fiscal.
Odontoprev – Membro suplente de Conselho Fiscal.
Fund.Tupy – Membro suplente de Conselho Fiscal.
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - Membro do Conselho de Administração.
Conselho Regional de Administração São Paulo - Membro do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Banco Comercial do Estado São Paulo S.A. – Diretor.
Banco Bozano Simonsen S.A. – Diretor.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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OSWALDO ORSOLIN

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria desde 2008.
Grupo Simões
Membro do Conselho de Administração da Coca Cola da Amazônia (em exercício).
Membro do Comitê de Auditoria, em formação (em exercício).
Magazine Luiza – Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria em
2008.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Membro do Conselho de Administração da Holding PANAMCO BEVERAGES, que teve
suas ações negociadas na Bolsa de Nova York até aproximadamente 2005, quando foi
vendida.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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CARLOS ALBERTO CASER

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF)
Diretor Executivo desde 01.10.2002.
Diretor de Controladoria nos anos de 2002 a 2006.
Brasil Telecom S.A. – Membro do Conselho Fiscal em 2008.
Blue Tree Hotels & Resorts Ltda.
Membro do Conselho de Administração em 2005.
Membro do Conselho Fiscal nos anos de 2003 e 2004.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Não ocupa e nem ocupou qualquer cargo até a presente data.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

136

ALFREDO FERREIRA MARQUES FILHO

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A. – Membro do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria desde 2008.
Horwath Tufani Reis & Soares Auditores Independentes – sócio de auditoria desde abril de
1990.
Indústrias Romi S/A – membro do Conselho Fiscal – desde 2009
Cyrela Commercial Prooperties S.A – membro do Conselho Fiscal – desde 2008
Banco ABC Brasil S.A. – membro do Comitê de Auditoria – desde 2008
Trisul S.A – membro do Conselho Fiscal – desde 2010
Cia. Providência – membro do Conselho Fiscal – 2008 e 2009
Mahle Metal Leve S.A – membro do Conselho Fiscal – 2008
Dixie Toga S.A – membro do Conselho Fiscal - 2008

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Não ocupa e nem ocupou qualquer cargo até a presente data.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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SAMUEL DE PAULA MATOS

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
De maio de 2007 a dezembro de 2009 foi Presidente do Conselho Fiscal / Comitê de
Auditoria da Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP). Em janeiro de 2010 assumiu a posição
de Coordenador (Chairman) do Comitê de Auditoria da Fibria Celulose S.A., empresa
resultante da fusão de VCP com ARACRUZ.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Não ocupa e nem ocupou qualquer cargo até a presente data.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

138

JOÃO VERNER JUENEMANN
I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A. - Membro suplente do Conselho Fiscal desde 2008.
Tupy S.A. - Coordenador do Comitê de Auditoria desde 02.07.2009.
DHB Indústria e Comércio S.A. - Membro do Conselho de Administração nos anos de 2007 a
2010 (em exercício).
Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A. - Membro do Conselho Fiscal nos anos de 2005 a
2009.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Membro independente do Conselho de Administração especialista em contabilidade e
finanças desde 2003 (em exercício).
Membro independente do Comitê de Auditoria nos anos de 2004 a 2008, atingindo o limite do
Banco Central do Brasil de 5 anos para um mesmo membro.
Renner Participações S.A. - Membro do Conselho de Administração nos anos de 2006 a 2008.
CRT – Companhia Riograndense de Telecomunicações
Assessor da Presidência.
Membro suplente do Conselho de Administração, eleito para os exercícios de 1997 a 1999 na
Assembléia Geral Ordinária de 28.04.1997, com renúncia em junho de 1998, por venda do
controle acionário na Assembléia Geral Extraordinária de 25.06.1998.
II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.
III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.
IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.
V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ROOSEVELT ALVES FERNANDES LEADEBAL
I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Consultor Autônomo desde outubro de 2009.
Atividade: Economia Empresarial – Planejamento, Finanças e Contabilidade.
TIM Participações S.A. - Membro suplente do Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria desde
2008.
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA
Assessor da Diretoria de março de 2007 a outubro de 2009, com as atribuições de apoio em
assuntos Econômico-Financeiros, Planejamento Empresarial, Societários, Contábeis,
Tributários e de CVM.
Gerente do Departamento de Controladoria de agosto de 2004 a fevereiro de 2007.
II – Cargos de administração em companhias abertas:
Telecomunicações do Ceará S.A. – TELECEARÁ - Presidente do Conselho de
Administração.
Telecomunicações de Pernambuco S.A. – TELPE - Membro do Conselho de Administração.
Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST nos anos de 1977 a 1991.
Diretor Econômico - Financeiro e de Relações com o Mercado.
Diretor Administrativo Financeiro.
Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT - Diretor Administrativo Financeiro
nos anos de 1974 a 1977.
III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.
IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.
V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ROBERTO YOSHIO MIURA

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Serra Azul Water Park S.A. – Membro do Conselho de Administração desde março de 2009.
Telemar Participações S.A. – Membro suplente do Conselho Fiscal nos anos de 2007 e 2008.
Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) – Coordenador da Gerência de Participações
Societárias desde novembro de 2006.
Atividades: Gestão de investimentos em participações societárias relevantes, contratação e
gestão de investimentos em fundos de private equity e venture capital.
Caixa Econômica Federal – Analista de Operações Financeiras da Gerência Nacional de
Mercado de Capitais de fevereiro de 2005 a outubro de 2006.
Atividades: Análise e elaboração de operações estruturadas e estruturação de fundos de
investimentos imobiliários e de fundos de investimentos em direitos creditórios.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Não ocupa e nem ocupou qualquer cargo até a presente data.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.
IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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FRANCISCO DE PAULA DOS REIS JUNIOR

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Horwath Tufani Reis & Soares Auditores Independentes – sócio de auditoria desde julho de
1989.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Não ocupa e nem ocupou qualquer cargo até a presente data.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Conselheiro.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A.,
assim como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da
TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Ref: Instrução CVM nº 480/2009, artigo 24, §3º, I c/c Formulário de Referência, itens 12.6 a
12.10.

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo

Eleição

Posse

Prazo

Luca Luciani

42

05983750747

Diretor
Presidente

3.5.10

2.6.09

2012

Beniamino
Bimonte

42

06080802767

8.1.09

2012

47

3.5.10

8.1.09

2012

Daniel
Junqueira
Pinto
Hermeto
Lorenzo
Federico
Zanotti
Lindner
Rogerio
Takayanagi

39

Corporative
Support
Officer
Chief
Financial
Officer
Purchasing
& Supply
Chain
Officer
Chief
Commercial
Officer

3.5.10

Claudio
Zezza

Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Bacharel em
Ciências
Econômicas
Engenheiro
Eletricista

3.5.10

30.11.09

3.5.10

3.5.10

06080814773

00407875670

36

Bacharel em
Ciências
Econômicas

02527566731

35

Engenheiro
Eletricista

64546365187
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Chief
Marketing
Officer

Eleito pelo
Controlador
N/A

2012

Outros
cargos
Membro
Efetivo
do CdA
Membro
Suplente
do CdA
Membro
Suplente
do CdA
Não

3.5.10

2012

Não

N/A

3.5.10

2012

Não

N/A

N/A

N/A

N/A
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LUCA LUCIANI

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – Responsável pela Diretoria de Serviços Domésticos Móveis.
TIM Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração.
Diretor Presidente.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima; e
Telecom Italia Mobile S.p.A. – Diretor Financeiro.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Diretor.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde agosto de 1999, o Sr. Luciani é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora
indireta da TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante, foi
mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou credores
da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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BENIAMINO BIMONTE

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A.
Chefe do Departamento de Planejamento de Recursos Humanos e Custo de Mão-de-Obra.
Responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Gerencial.
TIM Participações S.A.
Diretor de Recursos Humanos.
Membro suplente do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Diretor.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde 1993, o Sr. Bimonte é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta da
TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante, foi
mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou credores
da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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CLAUDIO ZEZZA

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Telecom Italia S.p.A. – responsável pela área de Controle Internacional do Departamento de
Administração, Finanças e Controle.
TIM Participações S.A.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Membro suplente do Conselho de Administração.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Diretor.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Desde 1990, o Sr. Zezza é empregado da Telecom Italia S.p.A., a controladora indireta da
TIM Participações S.A.
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle, de caráter relevante, foi
mantida, nos 3 últimos exercícios sociais, com fornecedores, clientes, devedores ou credores
da TIM Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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DANIEL JUNQUEIRA PINTO HERMETO

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM Participações S.A.
Diretor de Suprimentos.
Purchasing & Supply Chain Officer.
Claro Ltda. – Diretor Executivo de Compras e Logística.
Motorola – Diretor de Compras, Planejamento e Logística.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
Vide item acima.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Diretor.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER

I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
TIM
Gerente de (i) Orçamento e Controle; (ii) Planejamento Comercial; e (iii) CRM (Marketing)
de 2002 ao segundo semestre de 2008.
Diretor de Strategy & Business Monitoring em 2009.
Consultoria Bain & Company - Consultor durante o segundo semestre de 2008.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
TIM Participações S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração de 02 de abril de 2009 a 27 de novembro de
2009.
Chief Commercial Officer desde 03 de maio de 2010.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Diretor.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ROGERIO TAKAYANAGI
I – Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos:
Value Partners – Senior Manager.

II – Cargos de administração em companhias abertas:
TIM Participações S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração desde 02 de abril de 2009.
Chief Marketing Officer desde 03 de maio de 2010.

III - Eventos ocorridos nos últimos 5 anos:
Não ocorreu nenhuma condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer
outra que pudesse afetar a atividade profissional do referido Diretor.

IV – Relacionamento pessoal:
Não foi identificada nenhuma relação conjugal, de união estável ou de parentesco direta ou
indireta com administradores da TIM Participações S.A., de seus controladores ou de suas
controladas.

V - Relações de subordinação:
Nenhuma relação de subordinação, prestação de serviços ou controle foi mantida nos 3
últimos exercícios sociais com controladas e controladores da TIM Participações S.A., assim
como, de caráter relevante, com fornecedores, clientes, devedores ou credores da TIM
Participações S.A., ou com quaisquer controladas ou controladores destes.
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ITEM 13:
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
CONFORME INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009 E 481/2009

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração,
da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os
seguintes aspectos:
a. objetivos da política ou prática de remuneração
A Política de Remuneração da TIM Participações S/A (“Companhia”) é destinada a
valorização individual de cada recurso, com especial atenção para as funções que
exerçam papéis relevantes ao negócio. Essa contribuição é avaliada por meio de uma
análise objetiva das posições e subjetiva dos potenciais e altos desempenhos.
A avaliação organizacional das posições é feita através de um sistema interno que
classifica os cargos em “faixas” baseado na metodologia Hay (sistema com o qual se
avaliam as principais posições da organização) para:
9 Facilitar a comparação com o mercado externo,
9 Apoio à gestão e desenvolvimento de recursos
Em comparações com o mercado externo, utilizamos benchmark de mercado: pesquisas de
remuneração utilizando informações do mercado geral no Brasil, sendo conduzidas por
grandes consultorias especializadas.
Buscando estar sempre em alinhamento aos interesses da Companhia de curto, médio e
longo prazo, e tendo por base os resultados financeiros como parâmetro para definição de
limites da remuneração variável, mantém-se assegurada a equidade entre resultados x
bonificação dos executivos da Companhia.
Os administradores – membros do Conselho de Administração, membros do Conselho
Fiscal, Diretores - são remunerados pela própria Companhia a que estão vinculados.
Na estrutura organizacional e na forma do Regimento Interno do Conselho de
Administração, há um comitê específico para tratar da questão de remuneração da Alta
Administração da Companhia que é o Comitê de Remuneração, o qual é composto por 3
membros efetivos do Conselho de Administração, sendo que 2 deles independentes. Tal
Comitê possui caráter permanente e, como principais competências, as seguintes:
a) elaborar para o Conselho de Administração a proposta de rateio do montante global
anual da remuneração fixado pela Assembléia Geral entre os Conselheiros da
Companhia;
b) submeter proposta ao Conselho para a remuneração dos Diretores de forma que
garanta o seu alinhamento com o objetivo de criar valor aos acionistas da
Companhia ao longo do tempo;
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c) avaliar periodicamente o critério de remuneração dos Diretores e dos altos
executivos da Companhia e, ouvido o Diretor Presidente, formular recomendações
ao Conselho;
d) monitorar a aplicação das decisões tomadas pelos órgãos competentes e as políticas
da Companhia relativas à remuneração dos altos executivos.
Ainda na forma do Regimento Interno, o Comitê deve reportar ao Conselho de
Administração a sua atividade de monitoramento e avaliação e também apresentar as
propostas do item (b) acima, na reunião de Conselho que anteceder a Assembléia Geral
Ordinária da Companhia.

b. composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Na forma do deliberado em reunião do Comitê de Remuneração da Companhia, para o
exercício de 2010, se propõe o montante global de até R$ 13.922.000,00 para a
remuneração dos Administradores e de até R$ 750.000,00 para a remuneração do Conselho
Fiscal, sendo distribuído da seguinte forma:

Órgão da
Administração
Conselho
Administração
Diretoria Estatutária
Diretoria
Conselho Fiscal
N/A = não aplicável

Quantidade
de membros
efetivos
9
4
8
5

Remuneração
Fixa
672.000,00
2.950.000,00
5.900.000,00
750.000,00

Remuneração
Variável
N/A
700.000,00
3.700.000,00
N/A

Valor Total
por Órgão
672.000,00
3.650.000,00
9.600.000,00
750.000,00

(a) Remuneração do Conselho de Administração: remuneração global anual no montante de
R$ 672.000,00 (Seiscentos e setenta e dois mil reais), a ser atribuída aos conselheiros
individualmente em conformidade com os critérios que vierem a ser deliberados na
próxima reunião do Conselho de Administração, na forma do Regimento Interno do
Conselho.
Por política interna do acionista controlador, nenhuma remuneração adicional é devida a
colaborador de qualquer empresa do grupo, no Brasil ou no exterior, por participação como
membro de Conselho de Administração de empresa ligada ao acionista controlador. Neste
sentido, do total de membros efetivos do atual Conselho, 3 percebem remuneração por
serem independentes;
(b)Remuneração da Diretoria: remuneração global anual no montante de até R$
13.250.000,00 (Treze milhões, duzentos e cinquenta mil reais). Com relação à
remuneração da Diretoria, sendo que, do valor ora aprovado, 67% (sessenta e sete por
cento) correspondem à remuneração fixa e 33% (trinta e três por cento) correspondem à
remuneração variável (bônus / participação nos resultados a serem determinados de acordo
com a política de remuneração variável da Companhia).
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(c)Remuneração do Conselho Fiscal: de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 162 da
Lei 6404/76, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia
Geral que os eleger. A proposta de remuneração, no total de R$ 750.000,00 (Setecentos e
cinqüenta mil reais), correspondente a um valor mensal individual de R$ 12.500,00 (Doze
mil e quinhentos reais), considerando-se a atual composição do Conselho Fiscal, com 5
membros. Na hipótese de esse número vir a ser reduzido pela Assembléia Geral, o
montante global será considerado aquele com a devida adaptação ao número total de
membros que vierem a ser aprovados.
Na forma da Lei 6404/76 e do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os membros
suplentes somente são remunerados quando em substituição aos membros efetivos, nos
casos de vacância e ausência ou impedimentos temporários.
Ainda, conforme definido na Lei SOX, a Companhia deve manter em seu quadro
permanente um Comitê de Auditoria o qual, conforme permitido pela regulação da SEC, é
aderido ao Conselho Fiscal de forma perene. Portanto, os membros do Conselho Fiscal
exercem as atribuições previstas na Lei SOX no que tange ao Comitê de Auditoria
(Conselho Fiscal “turbinado”).
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Órgão da Administração

Conselho Administração
Diretoria Estatutária
Diretoria
Conselho Fiscal

Quantidade de
membros
efetivos
9
4
8
5

%
Remuneraçã
o Fixa
100%
81%
61%
100%

%
Remuneraçã
o Variável
N/A
19%
39%
N/A

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
Conforme introdução, a avaliação organizacional das posições e valores remunerados, é
feita através de um sistema interno que classifica os cargos em “faixas” baseado na
metodologia Hay (sistema com o qual se avaliam as principais posições da organização).
Através desta metodologia facilitamos a comparação do posicionamento TIM com o
mercado externo, além de apoiar a gestão e desenvolvimento dos recursos humanos.
Em comparações com o mercado externo, utilizamos pesquisas de remuneração utilizando
informações do mercado geral no Brasil, sendo conduzidas por grandes consultorias
especializadas e de acordo com o resultado realizamos os ajustes para alinhamento com o
mercado e estratégia da Companhia.
A Remuneração da Diretoria é composta por 3 elementos, com graus de relevância
diversos, em razão dos impactos que podem gerar nos resultados da Companhia, como
segue:
1) Remuneração Fixa – corresponde a 67% do total cash para 2010. No exercício de
2009, correspondeu a 78% do total cash.
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Tem como objetivo valorizar o papel estratégico (tamanho da posição) e também as
características subjetivas (potencial estratégico), se baseando no mercado externo.
A remuneração fixa é constituída pelo pagamento de 12 parcelas por ano, acrescido do 13º
salário para a Diretoria. A metodologia de cálculo e reajuste de cada um dos elementos da
remuneração fixa deve ser compatível com a importância da função dentro da estrutura
organizacional, tomando como base ainda os parâmetros de mercado conforme acima
mencionado.
2) Remuneração Variável – corresponde a 33% do total cash para 2010. No exercício
de 2009, correspondeu a 22% do total cash. A remuneração variável, por seu turno,
é sub-dividida em dois grupos, sendo eles:
2.1) MBO
O MBO – Management By Objectives – é a ferramenta utilizada contendo metas e
objetivos, tanto organizacionais como funcionais, que resulta na premiação e valorização
dos resultados anuais alcançados.
•

Objetivo Corporativo: objetivos relacionados aos indicadores econômicos e
financeiros da Companhia (EBITDA, receita líquida de serviços, Net Financial
Position)

•

Objetivo Funcional: objetivo específico relacionado com as metas e
responsabilidades de cada área (Qualidade de atendimento, ativação de novas
linhas, ARPU, controle dos custos fixos)

O percentual considera o atingimento das metas em 100% .
Os principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação dos elementos de remuneração são indicadores financeiros, econômicos e
funcionais, estes são reavaliados e validados anualmente.
A remuneração variável da Diretoria está diretamente ligada à evolução dos indicadores de
desempenho de interesse dos emissores. Com isso alinhamos e vinculamos os interesses
dos diretores a bons resultados da Companhia.
2.2) Bônus (una tantum)
Valorização do desempenho individual, que justifique o reconhecimento da empresa
especialmente em frente de iniciativas táticas.
A estrutura da remuneração, conforme apresentado neste item, visa acompanhar as práticas
de mercado principalmente do mercado específico de telecomunicações, sendo atualizada
anualmente em linha com as movimentações do mercado e o planejamento estratégico da
Companhia.
A aplicação desse instrumento está vinculada a um múltiplo salarial determinado em política
de remuneração, aonde atualmente concedemos um valor máximo de até 2 salários.
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3) Previdência Privada
A Companhia possui um plano de Previdência Privada junto a instituição financeira de 1ª
linha, Banco Itaú, que garante para a Alta Administração da Companhia as mesmas
condições que para os demais participantes. Até R$2.620,00 reais a empresa contribui com
1% e caso a pessoa receba um valor maior, a contribuição é de 6,6% do valor da diferença
salarial. Para tal contribuição o colaborador precisa contribuir, no mínimo, com o mesmo
valor.
Quanto a possibilidade de resgate antecipado, a mesma pode se dar nas seguintes
hipóteses:
Em casos de invalidez ou falecimento, o beneficiário ou seus dependentes receberão a vista
100% do fundo acumulado.
A qualquer momento o participante pode resgatar a sua parte da contribuição, sendo
penalizado com a retirada pela empresa da parte de contribuição da mesma em igual
proporção.
Cabe ressaltar que o Plano de Previdência Privada da Companhia não atinge os membros
do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal.
Exercício 2009
Quantidade de membros
Participantes do plano de previdência
Administradores em condições para
aposentadoria
Condições para aposentadoria antecipada
Valor em Reais em 31/12/2009 das
contribuições da patrocinadora
Valor total acumulado das contribuições

Conselho de
Administração
9
N/A
N/A

Conselho Fiscal
5
N/A
N/A

Diretoria
Estatutária*
4
2
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

36.629,04
36.629,04

* os dois diretores estatutários se desligaram da Companhia no exercício de 2009.

4) Plano de Ações
A Companhia não possui um plano de remuneração baseado em ações para seus
administradores. Cabe ressaltar que na forma da Lei no. 6404/76, os membros do
Conselho de Administração devem ser acionistas da Companhia e, neste sentido, para cada
membro efetivo ou suplente, a Companhia transfere a título gratuito, uma ação PN, a qual
é devolvida após a renúncia ou destituição do cargo.
Ainda, cumpre informar que a Companhia possui Política de Divulgação e Negociação de
Valores Mobiliários, na forma da Instrução CVM no. 358/02, a qual é dada conhecimento
a cada novo membro eleito na alta Administração da Companhia mediante assinatura de
Termo de Adesão que fica arquivado na sede da Companhia.
5) Benefícios pós-emprego
Não aplicável.
6) Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
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Não aplicável.
Participação em Comitês Especializados
Conforme apresentado acima, a Companhia possui Comitês Especializados, que se
reportam ao Conselho de Administração e cuja composição é na sua totalidade membros
efetivos do próprio Conselho, na forma do seu Regimento Interno, quais sejam, Comitê de
Remuneração e Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa. Nenhum
membro do Conselho de Administração é remunerado adicionalmente por participação em
Comitês.
Quanto ao Conselho Fiscal, nenhuma remuneração adicional é percebida pelo fato de suas
atribuições na qualidade de Comitê de Auditoria.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
Alinhamento aos interesses da Companhia de curto, médio e longo prazo, e tendo por base
os resultados financeiros como parâmetro para definição de limites da remuneração
variável, mantém-se assegurada a equidade entre resultados x bonificação dos executivos
da Companhia.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Remuneração fixa – As práticas de mercado e localidade são os fatores considerados na
determinação do valor
Remuneração Variável:
MBO - Os principais indicadores econômico/financeiro da Companhia são associados a
esse instrumento de remuneração: LAJIDA, Receita de Serviços, Posição Financeira
Líquida, Market Share da Companhia. Através desse instrumento, buscamos
alcançar/superar as metas e objetivos da organização.
Bônus (una tantum) - Valorização do desempenho individual, que justifique o
reconhecimento da empresa especialmente em frente de iniciativas táticas. A aplicação
desse instrumento está vinculada a um múltiplo salarial determinado em política de
remuneração, aonde atualmente concedemos um valor máximo de até 2 salários.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Através do instrumento de remuneração variável, aonde atrelamos objetivos econômicos
da Companhia para o atingimento das metas previstas na organização.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
Buscando estar sempre em alinhamento aos interesses da Companhia de curto, médio e
longo prazo, e para isso, atrelamos nossos programas aos indicadores
econômicos/financeiros aonde premiamos em função dos resultados atingidos.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
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Os diretores da Companhia (inclusive os expatriados) em decorrência das atividades
desempenhadas para a Companhia e suas Controladas, têm sua remuneração suportada
integralmente por sua Controlada TIM Celular SA. Para os membros do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, quando remunerados, essa remuneração é suportada
integralmente pela Companhia.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
A Companhia não estipula remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de evento
societário.
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
a. órgão
b. número de membros
c. remuneração segregada em:
i.
remuneração fixa anual, segregada em:
•
salário ou pró-labore
•
benefícios diretos e indiretos
•
remuneração por participação em comitês
•
outros
ii.
remuneração variável, segregada em:
•
bônus
•
participação nos resultados
•
remuneração por participação em reuniões
•
comissões
•
outros
iii.
benefícios pós-emprego
iv.
benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
v.
remuneração baseada em ações
d. valor, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal
e. total da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal
Considerando que a Companhia sofreu uma alteração significativa em sua estrutura
organizacional no último exercício, comparações com os exercícios anteriores a 2009 se
tornam não-factíveis. Neste sentido, apresentamos abaixo as informações acerca do
exercício de 2009 orçado x realizado.
Com relação ao exercício de 2009, o montante global de remuneração aprovado para o
Conselho de Administração, na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 2 de abril de
2009, de R$ 1.452.492,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e
noventa e dois reais), e para a Diretoria Estatutária, a remuneração global anual no
montante de até R$ 4.914.525,00 (Quatro milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e
vinte e cinco reais) foi assim distribuída:
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Exercício 2009
No. membros
Remuneração Fixa
Remuneração
fixa aprovada
Remuneração
fixa realizada
Participação em
comitês
Previdência
Privada***

Conselho de
Administração*
3

Conselho Fiscal

Total

5

Diretoria
Estatutária**
4

1.452.492,00

690.000,00

3.440.167,50

5.582.659,50

468.000,00

690.000,00

2.984.122,24

4.142.122,24

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

36.629,04

36.629,04

12

Remuneração Variável
Bônus
N/A
N/A
N/A
N/A
MBO aprovado
N/A
N/A
1.474.357,50
1.474.357,50
MBO
N/A
N/A
N/A
N/A
realizado**
Participação em
N/A
N/A
N/A
N/A
reuniões
Comissões
N/A
N/A
N/A
N/A
Benefícios pósN/A
N/A
N/A
N/A
emprego
Benefícios
N/A
N/A
N/A
N/A
cessação
exercício do
cargo
Remuneração
N/A
N/A
N/A
N/A
em ações
Total da
468.000,00
690.000,00
3.020.751,26
4.178.751,68
Remuneração
*aplicável somente aos membros independentes.
**Não houve pagamento de MBO para a Diretoria no exercício de 2009, conforme apresentado
anteriormente.
***No exercício de 2009, apenas dois Diretores estatutários aderiram ao plano de previdência privada da
Companhia.

Apesar de aprovado e orçado, em virtude de a remuneração variável ser baseada em metas
corporativas e individuais, e como a Companhia não alcançou pelo menos uma das metas
corporativas estabelecidas para o MBO, não houve distribuição de remuneração variável
para a Administração em 2009.
Valores em R$
Exercício 2010
No. membros

Conselho de
Administração*
4

Remuneração fixa
Participação em
comitês
Previdência
Privada***
Remuneração
Variável
Bônus
MBO**
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Conselho Fiscal
5

Diretoria
Estatutária
4

Total
13

672.000,00
N/A

750.000,00
N/A

2.950.000,00
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
700.000,00

N/A
700.000,00
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N/A
N/A
N/A
N/A
Participação em
reuniões
N/A
N/A
N/A
N/A
Comissões
N/A
N/A
N/A
N/A
Benefícios pósemprego
N/A
N/A
N/A
N/A
Benefícios cessação
exercício do cargo
N/A
N/A
N/A
N/A
Remuneração em
ações
*aplicável somente aos membros independentes.
** o valor previsto na proposta de remuneração considera 100% das metas atingidas.
*** Na formação atual da Diretoria Estatutária, todos recebem pró-labore e não são elegíveis a Previdência
Privada TIM.

Com relação aos valores pagos em 2009, a remuneração menor, média e máxima foram as
seguintes:

Órgão

Qtde
membros

Conselho
Administração
Conselho Fiscal
Diretoria
Estatutária

Valores em R$
Maior
Remuneração

3

Menor
Remuneração
156.000,00

156.000,00

156.000,00

5
4

138.000,00
480.000,00

138.000,00
657.600,00

138.000,00
1.099.200,00

Média

A Companhia não remunera e não remunerou quaisquer membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária assim como do Conselho Fiscal, por qualquer
razão que não a função que ocupam ou ocuparam, visto que a Política interna assim o
prevê.
Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária
não possuem ações ou cotas direta ou indiretamente detidas no Brasil ou no exterior,
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou
sob controle comum, a exceção de 1 (uma) ação PN detida pelos membros do Conselho de
Administração para o fim do atendimento ao disposto na Lei no. 6404/76. Essa
informação encontra-se atualizada periodicamente no site da CVM, conforme Instrução
Normativa CVM no. 358.
Os contratos firmados com os Diretores que compõem a Diretoria Estatutária são baseados
em negociações específicas considerando a relevância do cargo e do executivo. Não há
contratações diferenciadas para Conselho de Administração ou Conselho Fiscal que
confiram quaisquer mecanismos de remuneração ou indenização para os mesmos em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria.
A Companhia não remunera e não remunerou, no exercício de 2009, os membros do
conselho de administração, diretoria estatutária ou do conselho fiscal, por quaisquer títulos,
diversos das suas funções a que encontram-se alocados.
Por fim, com relação aos membros da Administração que são partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos, indicamos abaixo o percentual da remuneração total por
órgão reconhecida no resultado da Companhia no exercício de 2009:
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Percentual de remuneração reconhecida no
resultado em 2009
N/A
75%
N/A

Órgão da Administração
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista
para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária
e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a. órgão
b. número de membros
c. em relação ao bônus:
i.
valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii.
valor máximo previsto no plano de remuneração
iii.
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem
atingidas
iv.
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
d. em relação à participação no resultado:
i.
valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii.
valor máximo previsto no plano de remuneração
iii.
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem
atingidas
iv.
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
Exercício 2009

Conselho de
Administração*

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária**

Total

No. membros

3

5

4

12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.179.486,00

1.179.486,00

Bônus
valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração
valor máximo
previsto no
plano de
remuneração
valor previsto
no plano de
remuneração,
caso as metas
estabelecidas
fossem
atingidas
valor
efetivamente
reconhecido

Participação nos resultados
valor mínimo
N/A
previsto no
plano de
remuneração
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valor máximo
previsto no
plano de
remuneração
valor previsto
no plano de
remuneração,
caso as metas
estabelecidas
fossem
atingidas
valor
efetivamente
reconhecido

N/A

N/A

2.358.972,00

2.358.972,00

N/A

N/A

1.474.357,50

1.474.357,50

N/A

N/A

N/A

N/A

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente, descrever:
a. termos e condições gerais
b. principais objetivos do plano
c. forma como o plano contribui para esses objetivos
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
f. número máximo de ações abrangidas
g. número máximo de opções a serem outorgadas
h. condições de aquisição de ações
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
j. critérios para fixação do prazo de exercício
k. forma de liquidação
l. restrições à transferência das ações
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Não se aplica. A TIM não possui remuneração baseada em ações
13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas
ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do
último exercício social

Conselho de
Administração
Valor Mobiliário/
Ações
Ações
Diretoria
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Características dos Títulos
Ordinárias Nominativas
Preferenciais Nominativas

Quantidade
0
13
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Valor Mobiliário/
Ações
Ações

Características dos Títulos
Ordinárias Nominativas
Preferenciais Nominativas

Quantidade
0
4

Conselho Fiscal
Valor Mobiliário/
Ações
Ações

Características dos Títulos
Ordinárias Nominativas
Preferenciais Nominativas

Quantidade
0
87

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
a. órgão
b. número de membros
c. em relação a cada outorga de opções de compra de ações:
i.
data de outorga
ii.
quantidade de opções outorgadas
iii.
prazo para que as opções se tornem exercíveis
iv.
prazo máximo para exercício das opções
v.
prazo de restrição à transferência das ações
vi.
preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de
opções:
•
em aberto no início do exercício social
•
perdidas durante o exercício social
•
exercidas durante o exercício social
•
expiradas durante o exercício social
d. valor justo das opções na data de outorga
e. diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas
Não se aplica. A TIM não possui remuneração baseada em ações
13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo :
a. órgão
b. número de membros
c. em relação às opções ainda não exercíveis
i.
quantidade
ii.
data em que se tornarão exercíveis
iii.
prazo máximo para exercício das opções
iv.
prazo de restrição à transferência das ações
v.
preço médio ponderado de exercício
vi.
valor justo das opções no último dia do exercício social
d. em relação às opções exercíveis
i.
quantidade
ii.
prazo máximo para exercício das opções
iii.
prazo de restrição à transferência das ações
iv.
preço médio ponderado de exercício
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v.
vi.

valor justo das opções no último dia do exercício social
valor justo do total das opções no último dia do exercício social

Não se aplica. A TIM não possui remuneração baseada em ações
13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3
últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a. órgão
b. número de membros
c. em relação às opções exercidas informar:
i.
número de ações
ii.
preço médio ponderado de exercício
iii.
valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
d. em relação às ações entregues informar:
i.
número de ações
ii.
preço médio ponderado de aquisição
iii.
valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das
ações adquiridas
Não se aplica. A TIM não possui remuneração baseada em ações
13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do
valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:
a. modelo de precificação
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
d. forma de determinação da volatilidade esperada
e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu
valor justo
Não se aplica. A TIM não possui remuneração baseada em ações
13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes
informações em forma de tabela:
Atualmente nenhum dos administradores do conselho de administração ou os diretores
estatutários aderiram ao Plano de previdência Privada TIM
a. órgão
b. número de membros
c. nome do plano
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PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TIM
d. quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar
Nenhum
e. condições para se aposentar antecipadamente
Não há
f. valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o
encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores
Como não há adesão, não temos nenhuma quantia.
g. valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores
Como não há adesão, não temos nenhuma quantia.
h. se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições
Neste plano todos os colaboradores são elegíveis e podem aderir a qualquer momento
desde que nos períodos acordados entre TIM e Itaú.
Da mesma forma o resgate da parte de contribuição do colaborador também pode ser feito
a qualquer momento e da parte da TIM segue uma escala percentual que se inicia com 3
anos de empresa em 30% e com 10 anos resgata 100% do valor da empresa.
13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao
conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal :
a. órgão
b. número de membros
c. valor da maior remuneração individual
d. valor da menor remuneração individual
e. valor médio de remuneração individual
Conforme orientação contida no Oficio Circular/CVM/SEP/N 03/2010, a Companhia
informa que a composição de sua Diretoria sofreu alterações significativas durante o
exercício de 2009, fato que provocou eventuais distorções em relação ao quadro
apresentado no Item 13.2 acima.
Com relação aos valores pagos em 2009, a remuneração menor, média e máxima foram as
seguintes:
Órgão

Qtde
membros

Conselho
Administração
Conselho Fiscal
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Valores em R$
Maior
Remuneração

3

Menor
Remuneração
156.000,00

156.000,00

156.000,00

5

138.000,00

138.000,00

138.000,00

Média
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Diretoria
Estatutária

4

480.000,00

657.600,00

1.099.200,00

A Companhia não remunera e não remunerou quaisquer membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária assim como do Conselho Fiscal, por qualquer
razão que não a função que ocupam ou ocuparam, visto que a Política interna assim o
prevê.
Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária
não possuem ações ou cotas direta ou indiretamente detidas no Brasil ou no exterior,
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou
sob controle comum, a exceção de 1 (uma) ação PN detida pelos membros do Conselho de
Administração para o fim do atendimento ao disposto na Lei no. 6404/76. Essa
informação encontra-se atualizada periodicamente no site da CVM, conforme Instrução
Normativa CVM no. 358.
13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores
em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as
consequências financeiras para o emissor
Os contratos firmados com os Diretores que compõem a Diretoria Estatutária são baseados
em negociações específicas considerando a relevância do cargo e do executivo. Não há
contratações diferenciadas para Conselho de Administração ou Conselho Fiscal que
confiram quaisquer mecanismos de remuneração ou indenização para os mesmos em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria.
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal
que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme
definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Por fim, com relação aos membros da Administração que são partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos, indicamos abaixo o percentual da remuneração total por
órgão reconhecida no resultado da Companhia no exercício de 2009:
Órgão da Administração
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Percentual de remuneração reconhecida no
resultado em 2009
N/A
75%
N/A

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer
razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de
consultoria ou assessoria prestados
A Companhia não remunera e não remunerou, no exercício de 2009, os membros do
conselho de administração, diretoria estatutária ou do conselho fiscal, por quaisquer títulos,
diversos das suas funções a que encontram-se alocados.
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13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e
de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados
por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
A Companhia não remunera e não remunerou, no exercício de 2009, os membros do
conselho de administração, diretoria estatutária ou do conselho fiscal, por quaisquer títulos,
diversos das suas funções a que encontram-se alocados.
Em complementação, vide informação constante nos itens 13.1.f e 13.2.

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações para este item.
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ITEM 14:
RECURSOS HUMANOS

14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes
informações:
a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)

c. índice de rotatividade
O índice de rotatividade é de aproximadamente 30,2%, o que significa uma rotatividade de
3.111 colaboradores por ano.
d. exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
O saldo da TIM Participações Consolidado no final de 2009 para passivos e contingências
trabalhistas é R$40.643 milhões.

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima
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Não houve alteração relevante ocorrida.
14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando:
a. política de salários e remuneração variável
A política de compensação da TIM Brasil é destinada a valorização individual de cada
recurso, com especial atenção para as funções que exerçam papéis relevantes ao negócio.
Essa contribuição é avaliada por meio de uma análise objetiva das posições e subjetiva dos
potenciais e altos desempenhos.
A avaliação organizacional das posições é feita através de um sistema interno que
classifica os cargos em “faixas” baseado na metodologia Hay (sistema com o qual se
avaliam as principais posições da organização) para:
9 Facilitar a comparação com o mercado externo,
9 Apoio à gestão e desenvolvimento de recursos
Em comparações com o mercado externo, utilizamos benchmark de mercado: pesquisas de
remuneração utilizando informações do mercado geral e selecionado no Brasil, sendo
conduzidas por grandes consultorias especializadas (Hay, Hewitt, Watson Wyatt, Mercer,
Towers Perrin).
b. política de benefícios
A Companhia proporciona aos empregados assistência médica e odontológica, seguros de
vida em grupo e auxílio alimentação e transporte. Os custos desses benefícios são
compartilhados pelos funcionários e pela Companhia.
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
i.
grupos de beneficiários
ii.
condições para exercício
iii.
preços de exercício
iv.
prazos de exercício
v.
quantidade de ações comprometidas pelo plano
Não se aplica. A TIM não possui remuneração baseada em ações
14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos
Em 31 de dezembro de 2009, cerca de 5% de todos os empregados da Companhia eram
membros de sindicatos de trabalhadores filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores
em Telecomunicações – FENATTEL ou à Federação Interestadual dos Trabalhadores em
Telecomunicações – FITTEL. Alguns empregados pertencentes a determinadas categorias
são filiados a outros sindicatos específicos. A Companhia negocia contratos coletivos de
trabalho separados para cada estado.
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ITEM 15:
CONTROLE

15.1. Identificar o acionista ou grupo de acionistas controladores, indicando em
relação a cada um deles :
a. nome
TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
b. nacionalidade
Sociedade brasileira
c. CPF/CNPJ
02.600.854/0001-34
d. quantidade de ações detidas, por classe e espécie
ON = 650.537.118
PN = 990.098.812
e. percentual detido em relação à respectiva classe ou espécie
ON = 77,14%
PN = 60,65%
f. percentual detido em relação ao total do capital social
66,27%
g. se participa de acordo de acionistas
Sim.
h. se o acionista for pessoa jurídica, lista contendo as informações referidas nos
subitens “a” a “d” acerca de seus controladores diretos e indiretos, até os
controladores que sejam pessoas naturais, ainda que tais informações sejam tratadas
como sigilosas por força de negócio jurídico ou pela legislação do país em que forem
constituídos ou domiciliados o sócio ou controlador
A TIM Brasil Serviços e Participações S.A.é detida em sua integralidade (100%) pela
sociedade Telecom Italia International N.V., que por sua vez é detida em sua integralidade
(100%) pela sociedade Telecom Italia S.p.A.
i. data da última alteração
11 de abril de 2008
15.2. Em forma de tabela, lista contendo as informações abaixo sobre os acionistas,
ou grupos de acionistas que agem em conjunto ou que representam o mesmo
interesse, com participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie
de ações e que não estejam listados no item 15.1:
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a. nome: JVCO Participações Ltda.
b. nacionalidade: Brasileira
c. CPF/CNPJ: 02.609.580/0001-44
d. quantidade de ações detidas, por classe e espécie: Ações Ordinárias: 43.356.672
e. percentual detido em relação à respectiva classe ou espécie e em relação ao total do
capital social: 5,14% do total de Ações Ordinárias
f. se participa de acordo de acionistas: Sim. Vide Item 15.5 abaixo.
g. data da última alteração: 16 de Abril de 2009
15.3. Em forma de tabela, descrever a distribuição do capital, conforme apurado na
última assembléia geral de acionistas:
a. número de acionistas pessoas físicas
b. número de acionistas pessoas jurídicas
c. número de investidores institucionais
d. número de ações em circulação, por classe e espécie
Ordinária
Minoritários
(Ações em Circulação)

192.744.359

Preferencial
642.354.768

Total
835.099.127

15.4. Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor,
identificando todos os controladores diretos e indiretos bem como os acionistas com
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde que
compatível com as informações apresentadas nos itens 15.1 e 15.2
Vide item 8.2.
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou
do qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a
transferência de ações de emissão do emissor, indicar:
a. partes
TIM Brasil Serviços e Participações S.A., JVCO Participações Ltda. e, na condição de
intervenientes anuentes, TIM Participações S.A. e Docas Investimentos S.A.
b. data de celebração
16 de abril de 2009.
c. prazo de vigência
O Acordo de acionistas deverá ser automaticamente rescindido no 10º aniversário, a contar
da data de início de sua vigência, salvo se ocorrerem determinadas hipóteses de rescisão
antecipada.
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle
Conforme cláusula 3 do documento arquivado na CVM, em 30 de dezembro de 2009.
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores
Conforme cláusula 3 do documento arquivado na CVM, em 30 de dezembro de 2009.
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f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para
adquiri-las:
Conforme cláusula 4 do documento arquivado na CVM, em 30 de dezembro de 2009.
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros
do conselho de administração
Não aplicável.
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de
controle e administradores do emissor
Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle
recentemente.
15.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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ITEM 16:
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que
tratam desse assunto
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2009, 2008 e 2007 assim
como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações entre
partes relacionadas, decorrem de transações com a Companhia e suas controladas, as quais
a administração considera que foram realizadas em condições usuais de mercado para os
respectivos tipos de operações. Essas são sempre realizadas com a observância dos preços
e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício ou prejuízo à
Companhia ou a quaisquer outras partes. Além disso, as operações realizadas pela
Companhia, inclusive aquelas contratadas com partes relacionadas, são sempre amparadas
pelas devidas análises prévias de suas condições e do estrito interesse da Companhia em
sua realização.
A Lei das S.A. proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito com a
utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em razão de
seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de assembléia
geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da Companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Conforme estipulado no artigo 32, inciso II cabe à diretoria da Entidade aprovar
previamente a celebração de qualquer contrato entre a Companhia e suas controladas, de
um lado, e o acionista controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, sujeitas a
controle comum ou controladoras, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à
Companhia ou suas controladas, de outro lado. Caso o contrato seja superior a 12 meses, o
artigo 13, inciso XV do Estatuto Social estende a aprovação à Assembléia Geral.
Adicionalmente, contratos com partes relacionadas em valor superior a R$5 milhões, bem
como prestação de garantias reais ou fidejussórias, devem ser aprovadas pelo Conselho de
Administração da Companhia, conforme o disposto no artigo 25, incisos XI e XIII do
Estatuo Social da Companhia.

16.2. Informar, em relação às transações com partes relacionadas que, segundo as
normas contábeis, devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais
ou consolidadas do emissor e que tenham sido celebradas nos 3 últimos exercícios
sociais ou estejam em vigor no exercício social corrente:
a. nome das partes relacionadas
b. relação das partes com o emissor:
Todas as partes são companhias-membro do Grupo Telecom Itália.
c. data da transação
d. objeto do contrato
e. montante envolvido no negócio
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f. saldo existente
g. montante correspondente ao interesse de tal parte relacionada no negócio, se for
possível aferir
Não aplicável
h. garantias e seguros relacionados
Não aplicável
i. duração
Os contratos não têm data-limite especificada.
j. condições de rescisão ou extinção
Condições normais de mercado, relacionadas a adimplência e características do objeto
contratado.
k. quando tal relação for um empréstimo ou outro tipo de dívida, informar ainda:
i. natureza e razões para a operação
ii. taxa de juros cobrada

Telecom Personal
Argentina (1)
Telecom Italia Sparkle (1)
Telecom Italia S.p.A. (2)
Outros
Total

2009

Ativo
2008

1.576

721

1.020

11.548

1.555

3.789

3.893

4.913

2.780

524

2.365

1.715

17.541

9.554

9.304

Passivo
2008

2009

2007

2007

Telecom Italia S.p.A. (2)
Telecom Personal
Argentina (1)

29.728

41.154

51.129

1.561

1.279

3.448

Telecom Italia Sparkle (1)

11.887

6.315

4.826

-

27.876

42.518

509

791

43.685

77.415

Italtel (3)
Outros
Total

2009

Telecom Italia S.p.A. (2)
Telecom Personal
Argentina (1)
Telecom Italia Sparkle (1)
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Receita
2008

1.378
103.299

2007

12.553

11.244

12.221

4.283
14.765

3.059
6.567

2.884
172

7.816
Outras
Total

820

1.987

1.315

32.421

22.857

24.236

2009

Custo/Despesa
2008

2007

Telecom Italia S.p.A. (2)

19.543

29.079

26.551

Telecom Italia Sparkle (1)
Telecom Personal
Argentina (1)

25.065

22.223

21.324

6.677

9.333

7.321

1.243

9.125

4.708

52.528

69.760

59.904

Outros
Total
(1)

Referem-se a roaming, serviços de valor adicionado – VAS e cessão de meios.

(2)

Os valores referem-se a roaming internacional, assistência técnica e serviços de valor adicionado – VAS.

(3)

Refere-se ao desenvolvimento e manutenção de softwares utilizados no faturamento de serviços de telecomunicação.

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações
mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar
as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado
Não tivemos nenhuma transação cujo desfecho necessitasse de medidas para tratar
conflitos de interesse no último exercício social. A administração considera que todas as
operações entre partes relacionadas, realizadas nos últimos exercícios sociais foram
realizadas em condições usuais de mercado para os respectivos tipos de operações.
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ITEM 17:
CAPITAL SOCIAL

17.1. Elaborar tabela contendo as seguintes informações sobre o capital social:
a. capital emitido, separado por classe e espécie

Ações ordinárias
Ações preferenciais
Total

Quantidade
843.281.477
1.632.453.583
2.475.735.060

b. capital subscrito, separado por classe e espécie
R$8.149 milhões, sendo R$2.776 milhões para ações ordinárias e R$5.373 milhões para
ações preferenciais.
c. capital integralizado, separado por classe e espécie
R$8.149 milhões, sendo R$2.776 milhões para ações ordinárias e R$5.373 milhões para
ações preferenciais.
d. prazo para integralização do capital ainda não integralizado, separado por classe e
espécie
N/A
e. capital autorizado, informando quantidade de ações, valor e data da autorização
2.500.000.00 de ações sem valor nominal.
f. títulos conversíveis em ações
N/A
g. condições para conversão
N/A
17.2. Em relação aos aumentos de capital do emissor, indicar :
a. data da deliberação
b. órgão que deliberou o aumento
c. data da emissão
d. valor total do aumento
e. quantidade de valores mobiliários emitidos, separados por classe e espécie
f. preço de emissão
g. forma de integralização:
i.
dinheiro
ii.
se bens, descrição dos bens
iii.
se direitos, descrição dos direitos
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h. critério utilizado para determinação do valor de emissão (art. 170, § 1º, da Lei nº
6.404, de 1976)
i. indicação se a subscrição foi particular ou pública
j. percentual que o aumento representa em relação ao capital social imediatamente
anterior ao aumento de capital

Data de
Órgão
deliberação

Data de
emissão

30.12.2009

AGE

02.04.2009

Critério para
determinação
do valor de
emissão

subscrição
particular
ou publica

% do
aumento
sobre
capital
social

Valor total do aumento
R$ (MIL)

Quant. de
ações emitidas

Preço de emissão

Forma de
integralização

30.12.2009

516.725

43.356.672
ON
83.931.352
PN

sem valor
nominal

Incorporação
da HoldCo
(Intelig)

Laudo
Econômico

Particular

6.8%

AGO

02.04.2009

18.761

1.573.828 ON
3.046.671 PN

R$ 6,12 ON
R$ 3,00 PN

Capitalização
de Ágio

Média das
cotações nos
10 últimos
pregões,
anteriores à
AGO

Pública

menos
de 1%

11.04.2008

AGO

11.04.2008

63.085

3.359.308 ON
6.503.066 PN

R$ 7,59 ON
R$ 5,78 PN

Capitalização
de Ágio

Média das
cotações nos
10 últimos
pregões,
anteriores à
AGO

Pública

menos
de 1%

05.11.2007

AGE

05.11.2007

37.815

1.447.392 ON
2.801.911 PN

R$ 11,24 ON
R$ 7,69 PN

Capitalização
de Ágio

Média das
cotações nos
10 últimos
pregões,
anteriores à
AGE

Pública

menos
de 1%

17.3. Em relação aos desdobramentos, grupamentos e bonificações, informar em forma
de tabela :
a. data da deliberação
b. quantidade de ações antes da aprovação, separadas por classe e espécie
c. quantidade de ações depois da aprovação, separadas por classe e espécie
Data da deliberação (30.05.2007)
Número Total de Ações
Antes do Grupamento
Após do Grupamento

Ordinárias
793.544.276.988
793.544.277

Preferenciais
1.536.170.582.578
1.536.170.583

Total
2.329.714.859.566
2.329.714.860

17.4. Em relação às reduções de capital do emissor, indicar :
a. data da deliberação
b. data da redução
c. valor total da redução
d. quantidade de ações canceladas pela redução, separadas por classe e espécie
e. valor restituído por ação
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f. forma de restituição:
i.
dinheiro
ii.
se em bens, descrição dos bens
iii.
se em direitos, descrição dos direitos
g. percentual que a redução representa em relação ao capital social imediatamente
anterior à redução de capital
h. razão para a redução
Não aplicável

17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes.
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ITEM 18:
VALORES MOBILIÁRIOS

18.1. Descrever os direitos de cada classe e espécie de ação emitida:
a. direito a dividendos
Às ações preferenciais são asseguradas as seguintes preferências ou vantagens: a)
prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; b) pagamento de dividendos mínimos, não
cumulativos, de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor resultante da divisão do capital
subscrito pelo número total de ações da Companhia. É ainda assegurado aos titulares de
ações preferenciais, ano a ano, o direito de receber dividendo por ação, correspondente a
3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação, segundo o último balanço
aprovado, sempre que o dividendo estabelecido segundo este critério for superior ao
dividendo calculado segundo o critério estabelecido no item (b) acima.
b. direito de voto
A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembléia
Geral. As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto nas hipóteses do parágrafo
único do artigo 13 do estatuto social.
As ações preferenciais adquirirão direito a voto se a Companhia, por um prazo de 03 (três)
anos consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos a que fazem jus nos termos do
caput deste artigo, direito esse que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não
forem cumulativos, na forma do parágrafo 1º do artigo 111 da Lei 6.404/76.
c. conversibilidade em outra classe ou espécie de ação, indicando:
i.
condições
ii.
efeitos sobre o capital social
Não há essa opção para ambas as ações da companhia.
d. direitos no reembolso de capital
Sim.
e. direito a participação em oferta pública por alienação de controle
Nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na hipótese de alienação de
controle da Companhia, todos os titulares de ações ordinárias têm direito de incluir suas
ações em oferta pública de aquisição de ações, que deverá ser realizada pelo respectivo
adquirente, e de receber 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do
bloco de controle.
f. restrições à circulação
Não há essa restrição para ambas as ações da Companhia.
g. condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários
Não aplicável
h. outras características relevantes
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Não há outras informações relevantes.
i. emissores estrangeiros devem identificar as diferenças entre as características
descritas nos itens “a” a “i” e aquelas normalmente atribuídas a valores mobiliários
semelhantes emitidos por emissores nacionais, diferenciando quais são próprias do
valor mobiliário descrito e quais são impostas por regras do país de origem do
emissor ou do país em que seus valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável
18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não aplicável
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não aplicável
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18.4. Em forma de tabela, informar volume de negociações bem como maiores e
menores cotações dos valores mobiliários negociados em bolsa de valores ou mercado
de balcão organizado, em cada um dos trimestres dos 3 últimos exercícios sociais.
Valor Máximo

Valor Médio

Valor Mínimo

TCSL3

TCSL4

TCSL3

TCSL4

TCSL3

TCSL4

1T/07
2T/07
3T/07
4T/07

R$ 12,47
R$ 12,05
R$ 11,30
R$ 11,99

R$ 7,37
R$ 7,77
R$ 7,62
R$ 8,10

R$ 10,84
R$ 10,87
R$ 10,35
R$ 10,16

R$ 6,87
R$ 7,12
R$ 6,82
R$ 7,11

R$ 9,11
R$ 9,25
R$ 8,40
R$ 8,30

R$ 6,45
R$ 6,51
R$ 6,00
R$ 5,80

1T/08
2T/08
3T/08
4T/08

R$ 9,83
R$ 7,78
R$ 7,00
R$ 7,49

R$ 7,33
R$ 5,95
R$ 4,50
R$ 4,50

R$ 8,36
R$ 6,95
R$ 5,76
R$ 6,11

R$ 6,34
R$ 5,13
R$ 3,89
R$ 3,46

R$ 6,90
R$ 5,98
R$ 4,97
R$ 4,49

R$ 5,46
R$ 4,44
R$ 3,44
R$ 2,42

1T/09
2T/09
3T/09
4T/09

R$ 7,10
R$ 7,95
R$ 7,05
R$ 7,23

R$ 3,68
R$ 3,97
R$ 4,59
R$ 5,20

R$ 6,12
R$ 6,92
R$ 5,80
R$ 6,40

R$ 3,24
R$ 3,50
R$ 4,06
R$ 4,69

R$ 4,93
R$ 5,90
R$ 5,36
R$ 5,44

R$ 2,85
R$ 2,64
R$ 3,36
R$ 4,08

1T/10

R$ 7,80

R$ 5,39

R$ 7,28

R$ 5,12

R$ 6,66

R$ 4,71

Volume Máximo

Volume Médio

Volume Mínimo

TCSL3

TCSL4

TCSL3

TCSL4

TCSL3

TCSL4

1T/07
2T/07
3T/07
4T/07

R$ 41.964.150
R$ 52.879.960
R$ 24.586.370
R$ 23.440.700

R$ 87.329.540
R$ 91.205.300
R$ 61.368.550
R$ 149.307.900

R$ 13.190.017
R$ 12.936.206
R$ 10.192.575
R$ 9.129.708

R$ 25.583.211
R$ 29.847.759
R$ 26.498.870
R$ 30.840.420

R$ 2.635.506
R$ 3.240.090
R$ 1.814.740
R$ 3.514.617

R$ 3.313.882
R$ 6.016.479
R$ 6.169.913
R$ 5.361.087

1T/08
2T/08
3T/08
4T/08

R$ 26.707.760
R$ 40.324.820
R$ 24.441.020
R$ 13.101.160

R$ 53.585.250
R$ 116.827.000
R$ 28.030.150
R$ 29.043.630

R$ 7.193.886
R$ 4.779.447
R$ 4.457.355
R$ 3.120.852

R$ 21.888.427
R$ 19.254.227
R$ 14.102.343
R$ 13.752.756

R$ 1.801.651
R$ 737.117
R$ 947.964
R$ 743.719

R$ 8.663.359
R$ 7.751.925
R$ 4.846.869
R$ 6.061.725

1T/09
2T/09
3T/09
4T/09

R$ 15.892.980
R$ 7.392.062
R$ 32.619.290
R$ 11.646.110

R$ 58.161.470
R$ 78.441.220
R$ 40.461.700
R$ 74.016.150

R$ 2.374.679
R$ 2.589.227
R$ 3.480.641
R$ 3.511.721

R$ 13.706.651
R$ 21.310.188
R$ 17.929.543
R$ 25.880.857

R$ 465.508
R$ 767.338
R$ 382.915
R$ 880.905

R$ 4.138.289
R$ 1.558.796
R$ 6.285.113
R$ 11.650.140

1T/10

R$ 10.069.110

R$ 59.851.650

R$ 3.120.200

R$ 25.996.448

R$ 806.132

R$ 7.390.843

18.5. Descrever outros valores mobiliários emitidos que não sejam ações, indicando:
a. identificação do valor mobiliário
b. quantidade
c. valor
d. data de emissão
e. restrições à circulação
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f. conversibilidade em ações ou conferência de direito de subscrever ou comprar
ações do emissor, informando:
i.
condições
ii.
efeitos sobre o capital social
g. possibilidade de resgate, indicando:
i.
hipóteses de resgate
ii.
fórmula de cálculo do valor de resgate
h. quando os valores mobiliários forem de dívida, indicar, quando aplicável:
i.
vencimento, inclusive as condições de vencimento antecipado
ii.
juros
iii.
garantia e, se real, descrição do bem objeto
iv.
na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado
v.
eventuais restrições impostas ao emissor em relação:
•
à distribuição de dividendos
•
à alienação de determinados ativos
•
à contratação de novas dívidas
•
à emissão de novos valores mobiliários
vi.
o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato
i. condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários
j. outras características relevantes
Não há outros valores emitidos.
18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são
admitidos à negociação
Bovespa
18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação
em mercados estrangeiros, indicar:
a. país
Estados Unidos
b. mercado
Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE)
c. entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos
à negociação
Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE)
d. data de admissão à negociação
16/11/1998
e. se houver, indicar o segmento de negociação
Inaplicável
f. data de início de listagem no segmento de negociação
Inaplicável
g. percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de
negociações de cada classe e espécie no último exercício
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Considerando que os American Depositary Receipts da Companhia são lastreados em
ações preferenciais, verificamos que, aproximadamente, 50% das negociações com nossas
ações preferenciais ocorreram na Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock
Exchange – NYSE) , no período de 2009.
h. se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada
classe e espécie de ações
Cada ADR corresponde a 10 ações preferenciais da empresa.
i. se houver, banco depositário
J.P. Morgan
j. se houver, instituição custodiante
ITAU UNIBANCO S/A em fase de migração para o Banco Bradesco S.A.
18.8. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
A TIM Participações não efetuou ofertas públicas de distribuição nos três últimos
exercícios sociais.
18.9. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações
de emissão de terceiro
Não há.
18.10. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes
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ITEM 19:
PLANOS DE RECOMPRA E VALORES MOBILIÁRIOS EM TESOURARIA

19.1. Em relação aos planos de recompra de ações do emissor, fornecer as seguintes
informações :
a. datas das deliberações que aprovaram os planos de recompra
b. em relação a cada plano, indicar:
i.
quantidade de ações previstas, separadas por classe e espécie
ii.
percentual em relação ao total de ações em circulação, separadas por classe e
espécie
iii.
período de recompra
iv.
reservas e lucros disponíveis para a recompra
v.
outras características importantes
vi.
quantidade de ações adquiridas, separadas por classe e espécie
vii.
preço médio ponderado de aquisição, separadas por classe e espécie
viii. percentual de ações adquiridas em relação ao total aprovado
Não houve plano de recompra de ações.
19.2. Em relação à movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria,
em forma de tabela, segregando por tipo, classe e espécie, indicar a quantidade, valor
total e preço médio ponderado de aquisição do que segue :
a. saldo inicial
b. aquisições
c. alienações
d. cancelamentos
e. saldo final
Não há nenhum valor mobiliário mantido em tesouraria.
19.3. Em relação aos valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de
encerramento do último exercício social, indicar, em forma de tabela, segregando por
tipo, classe e espécie:
a. quantidade
b. preço médio ponderado de aquisição
c. data de aquisição
d. percentual em relação aos valores mobiliários em circulação da mesma classe e
espécie
Não há nenhum valor mobiliário mantido em tesouraria.
19.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações relevantes.
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ITEM 20:
POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

20.1. Indicar se o emissor adotou política de negociação de valores mobiliários de
sua emissão pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros
do conselho de administração, do conselho fiscal e de qualquer órgão com funções
técnicas ou consultivas, criado por disposição estatutária, informando:
a. data de aprovação
Esta Política foi aprovada em 29 de julho de 2002 pelo Conselho de Administração, nos
termos da Instrução CVM nº 358/02, com vigência a partir de então, tendo sofrido
atualização em 22 de setembro de 2006.
b. pessoas vinculadas
(i) Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais e demais Órgãos com
Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia; (ii) Funcionários e Executivos com
acesso a Informação Relevante; e ainda, (iii) por quem quer que, em virtude do cargo,
função ou posição nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha
conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante.
c. principais características
A Companhia possui uma Política de Divulgação/Negociação. A referida política tem por
objetivo o estabelecimento de elevados padrões de conduta e transparência na divulgação e
utilização de fato relevante e na negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia, a serem observados por (i) Administradores, Acionistas Controladores,
Conselheiros Fiscais e demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da
Companhia; (ii) Funcionários e Executivos com acesso a Informação Relevante; e ainda,
(iii) por quem quer que, em virtude do cargo, função ou posição nas Sociedades
Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a Ato
ou Fato Relevante. As pessoas citadas acima devem firmar o respectivo termo de Adesão,
conforme Anexo I, na forma dos artigos 15, § 1º, inciso I e 16, § 1º da Instrução CVM
358/02. A Companhia manterá em seus arquivos, a relação de pessoas que firmarem o
Termo de Adesão (Anexo II), com as respectivas qualificações, cargo ou função, endereço
e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas.
d. previsão de períodos de vedação de negociações e descrição dos procedimentos
adotados para fiscalizar a negociação em tais períodos
A Companhia, seus Administradores, seus Acionistas Controladores (diretos e indiretos),
seus Conselheiros Fiscais, os Funcionários e Executivos com acesso a Informação
Relevante e os integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da
Companhia, e ainda, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Controladora, nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha
conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia, e que
tenham firmado o Termo de Adesão, não poderão negociar Valores Mobiliários da
Companhia no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação ou publicação, quando for
o caso, das: (i) informações trimestrais da Companhia (ITR); (ii) informações anuais da
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Companhia (DFP e IAN); (iii) demonstrações financeiras da Companhia. Os Programas
Individuais de Investimento deverão observar estritamente esta restrição.

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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ITEM 21:
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo
emissor para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam
recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
A Companhia possui publicado internamente uma gama de fluxos informativos,
procedimentos padronizados, e formulários padrão, que norteiam o tratamento de todos os
atos e fatos que necessitem ser registrados, tratados e divulgados visando que todas as
informações relevantes sejam levadas ao conhecimento de governo, colaboradores e
sociedade em geral.
A Política de Divulgação tem por objetivo o estabelecimento de elevados padrões de
conduta e transparência na divulgação e utilização de fato relevante e na negociação de
valores mobiliários de emissão da Companhia, a serem observados por (i)
Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais e demais Órgãos com
Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia; (ii) Funcionários e Executivos com
acesso a Informação Relevante; e ainda, (iii) por quem quer que, em virtude do cargo,
função ou posição nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha
conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante. As pessoas citadas acima
devem firmar o respectivo termo de Adesão, conforme Anexo I, na forma dos artigos 15, §
1º, inciso I e 16, § 1º da Instrução CVM 358/02. A Companhia manterá em seus arquivos,
a relação de pessoas que firmarem o Termo de Adesão (Anexo II), com as respectivas
qualificações, cargo ou função, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas.
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo
emissor, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas
O Diretor de Relação com Investidores deverá zelar pela imediata disseminação dos atos e
fatos relevantes relativos à Companhia, simultaneamente em todos os mercados em que
tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. Os atos ou fatos relevantes devem
ser elaborados de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao publico investidor. Os
atos ou fatos relevantes deverão ser publicados nos jornais de grande circulação,
habitualmente utilizados pela Companhia. As publicações indicarão os endereços na
internet onde as informações relativas ao ato ou fato relevante estarão disponíveis. Os atos
ou fatos relevantes deverão ser simultaneamente comunicados: (i) à CVM; (ii) à SEC; (iii)
às Bolsas de Valores. A divulgação dos atos ou fatos relevante deverá ocorrer, sempre que
possível, antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores, em
que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação.
Havendo negociações em país diferente, a divulgação deverá ser simultânea em ambos os
mercados, prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário de funcionamento do
mercado brasileiro. Se a divulgação não puder ser feita antes da abertura ou após o
encerramento do expediente do mercado, o Diretor de Relações com Investidores poderá
solicitar simultaneamente a suspensão das negociações dos valores mobiliários da
Companhia nos mercados em que seus valores mobiliários estejam admitidos a
negociações, até a adequada disseminação da informação relevante.
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A regra geral em relação a Ato ou Fato Relevante é a de sua imediata comunicação e
divulgação. Em qualquer caso, deixar de comunicar ou divulgar Ato ou Fato Relevante é
uma excepcionalidade e deverá ser objeto de análise (Instrução CVM nº 358/02, artigo 6º
caput ). Há, no entanto, casos excepcionais em que a divulgação indistinta de Informação
Privilegiada que constitua Ato ou Fato Relevante pode pôr em risco interesse legítimo da
Companhia. Nestas situações, a não divulgação de Ato ou Fato Relevante relacionado à
Companhia será objeto de decisão dos Acionistas Controladores ou dos Administradores
da Companhia (Instrução CVM nº 358/02, artigo 6º caput ). Caso o Ato ou Fato Relevante
esteja ligado a operações envolvendo diretamente os Acionistas Controladores e estes
decidam por sua não divulgação, deverão os Acionistas informar o Diretor de Relações
com Investidores da Companhia. Ainda que os Administradores e Acionistas
Controladores decidam pela não divulgação de Ato ou Fato Relevante, é seu dever divulgar
imediatamente o Ato ou Fato Relevante, diretamente ou através do Diretor de Relações
com Investidores, na hipótese de a informação escapar ao controle ou na hipótese atípica
de oscilação na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários da
Companhia (Instrução CVM nº 358/02, artigo 6º parágrafo único). Os Administradores e
Acionistas Controladores poderão submeter à CVM a sua decisão de, excepcionalmente,
manter em sigilo Atos ou Fatos Relevantes cuja divulgação entendam configurar manifesto
risco a legítimos interesses da Companhia (Instrução CVM 358/02, artigo 7º).
Cumpre às Pessoas Relacionadas no artigo 1 o dever de guardar sigilo das informações
referentes a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou
posição que ocupam, até sua efetiva divulgação, devendo ainda zelar para que seus
subordinados e terceiros que tenham tido conhecimento da matéria também o façam.
21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações
O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela execução e acompanhamento
da política, inclusive pela elaboração e atualização das informações constantes dos
Anexos, sendo também o porta-voz primário da Companhia quanto às divulgações ao
mercado.
21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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ITEM 22:
NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS

22.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor
As informações com relação a este item já se encontram descritas nos itens 6.3 e 8.3 acima.
22.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve mudança significativa na forma de condução dos negócios
22.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não há contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

22.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Não há outras informações relevantes.
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