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COMUNICADO AO MERCADO
TIM Participações S.A. (“Companhia”), através do presente Comunicado ao Mercado,
atendendo aos termos do Ofício GAE/CAEM 1.277-09 emitido pela Bovespa e
transcrito abaixo, vem prestar os seguintes esclarecimentos ao mesmo:
GAE/CAEM 1.277-09
07 de maio de 2009
TIM Participações S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Cláudio Zezza
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 07/05/2009, consta, entre outras
informações, que esta empresa tem o objetivo de economizar R$ 800 milhões em 12 meses –
entre reduções de custos e ganhos de eficiência – e usar metade desse dinheiro em subsídios e
outras medidas para atrair assinantes considerados de “de alto valor”.
Solicitamos esclarecimentos sobre referida notícia, bem como outras informações
consideradas importantes.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega,
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&F BOVESPA S.A. – A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Visando esclarecer quanto à notícia veiculada no dia 07 de Maio, do jornal Valor
Econômico, que cita o objetivo da Companhia de economizar R$800 milhões com
redução de custos e ganhos de eficiência, cumpre-nos reforçar que, conforme consta na
página 26 do material acessório (“Resultados 1T09”), disponibilizado em nossa página
na internet, referimos até ao Plano de Eficiência em curso na Companhia. O plano tem o
objetivo de direcionar esforços para a eficiência, principalmente em tecnologia da
informação (TI), despesas Gerais e Administrativas, Rede, dentre outros, de modo a
contribuir para o crescimento da companhia. O plano pretende gerar economia de
R$800 milhões e tal economia proporcionará maior alocação de gastos para publicidade,
subsídios de aparelhos, atendimento a clientes, entre outros e para defender a
rentabilidade e geração de caixa dos riscos cambiais e de negócio.
A Companhia está providenciando o arquivamento do material acessório acima
mencionado através do Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE
da Comissão de Valores Mobiliários.
Rio de Janeiro (RJ), 08 de maio de 2009.
Atenciosamente,
TIM PARTICIPAÇÕES S.A
Claudio Zezza
Diretor de Relações com Investidores

