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COMUNICADO AO MERCADO
TIM INOVA E INTRODUZ O CONCEITO DE HUB DE ENTRETENIMENTO PARA O
MERCADO MÓVEL
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. ("TIM" ou "Companhia") (B3: TIMP3; NYSE: TSU) vem informar
aos seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados o que segue:
A TIM, mais uma vez, lidera os movimentos de inovação do mercado e lança hoje (04 de
junho) um novo portfólio pós-pago que traz entretenimento para toda a família. O TIM Black
Família é o primeiro plano do Brasil com assinatura Netflix inclusa (modalidade com duas
telas simultâneas e qualidade de vídeo HD). Além disso, os clientes terão mais de 50 milhões
de músicas e mais de 100 revistas – com o TIM Music by Deezer e TIM Banca Virtual – dentre
outros benefícios para todos os membros da família.
“O lançamento do TIM Black Família mostra a nossa capacidade de inovar. Reforça também
nosso compromisso de evoluir o portfólio pós-pago, com o objetivo não somente de trazer o
que o usuário precisa, e sim surpreendê-lo. A parceria com a Netflix é prova desta estratégia.
Começamos com um pacote de dados dedicado para vídeos incluindo o serviço de
‘streaming’, evoluímos para a integração de pagamento e, hoje, temos orgulho de dizer que
somos a primeira operadora da América Latina a entregar um benefício tão relevante para o
cliente”, destaca Pietro Labriola, CEO da TIM.
O novo portfólio conta com planos de 60GB, 100GB e 180GB e a franquia de dados pode
ser dividida entre o titular e seus dependentes para navegarem como quiserem. A internet que
não for utilizada em um mês acumula para o mês seguinte sem data para expirar. O titular é
quem decide como será a divisão dos gigas por meio do app MEU TIM, em uma nova versão
pensada exclusivamente para clientes TIM Black Família.
Outra exclusividade desse lançamento é o roaming internacional: são sete dias de
WhatsApp ilimitado grátis, mais 30 minutos de ligações, todo mês, para usar em qualquer
lugar do mundo. As redes sociais – Instagram, Facebook e Twitter – e o WhatsApp continuam
ilimitados, sem descontar da internet do plano, e agora para toda família.
"Estamos empenhados em levar mais prazer para nossos assinantes no Brasil. A extensão
inovadora de nossa parceria com a TIM traz mais valor para as famílias e oferece mais formas
de aproveitar a ampla gama de filmes e séries do Brasil e do mundo que só estão disponíveis

na Netflix”, afirma o vice-presidente de desenvolvimento de negócios para Netflix, Paul
Perryman.
O TIM Black Família 60GB pode ser usado pelo titular e mais dois dependentes por R$
269,99 mensais, o que equivale a R$ 89,99 por pessoa. O TIM Black Família 100GB custa
R$ 319,99 por mês para o titular e mais três dependentes (R$ 79,99 por pessoa). Já o TIM
Black Família 180GB pode ser compartilhada com o titular e outros cinco dependentes por
R$ 499,99 mensais (R$ 83,33 por pessoa). Há ainda uma opção de 30GB, sem assinatura
Netflix, por R$ 199,99 mensais para o titular e mais um dependente. A inclusão de todos os
dependentes no plano é grátis.
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