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NIRE 33.3.0027696-3
Senhores Acionistas,
A administração da TIM Participações S.A. (“TIM Participações”, “A Companhia” ou
“TIM”) submete à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, com o parecer dos auditores
independentes referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo
com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial
Reporting Standards – IFRS) conforme definido pelo IASB.
As informações operacionais e financeiras de 2010 a seguir, exceto quando indicado de
outra forma, são apresentadas em Reais (R$), com base em números consolidados e
de acordo com a legislação societária brasileira. Todas as comparações referem-se aos
resultados de 2009 Pró-forma incluindo a Intelig, exceto quando indicado o contrário.
A análise de demonstração de resultado refere-se às operações da TIM, incluindo os
efeitos das operações da Intelig. Quantos às Contas de Balanço, a análise inclui os
saldos da Intelig.
1. Perfil
A TIM Participações S.A. é uma companhia holding, que presta serviços de
telecomunicações em todo o território nacional através de suas subsidiárias, TIM
Celular S.A. e Intelig Telecomunicações LTDA. A Companhia iniciou suas operações no
Brasil em 1998 e se consolidou como uma empresa nacional a partir de 2002,
tornando-se a primeira operadora móvel a ter presença em todos os estados do Brasil.
A TIM atua como operadora de serviços de telefonia móvel, fixa, longa distância e
transmissão de dados, sempre com o foco na qualidade dos serviços prestados aos
seus clientes. Através da tecnologia GSM, a TIM possui um alcance nacional de
aproximadamente 94% da população urbana, sendo a maior cobertura GSM do Brasil,
com presença em 3.203 cidades. A TIM conta também com uma extensa cobertura de
dados em todo país, sendo 100% GPRS, 79% com EDGE, além de possuir uma
sofisticada rede de Terceira Geração (3G) disponível para mais de 54% da população
urbana do Brasil. A Companhia também possui acordos de roaming internacional para
clientes TIM; são mais de 450 redes disponíveis em mais de 200 países nos seis
continentes.
A marca TIM possui uma forte associação aos atributos de inovação e qualidade. Ao
longo de sua trajetória no país, tornou-se a pioneira no lançamento de diversos
produtos e serviços, como a introdução do MMS e do Blackberry no Brasil. Dando
continuidade a essa trajetória, a Companhia adicionou ao seu portfólio, em 2010,
novas e inovadoras ofertas, buscando sempre manter o posicionamento como a
operadora que faz “Planos e Promoções que Revolucionam”. A TIM incrementou as
duas famílias de planos – ‘Infinity’ e ‘Liberty’ ao lançar as ofertas ‘Infinity Web’ e
‘Liberty’ Web com o objetivo de atender a crescente demanda por serviços de dados.
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Além disso, introduziu também o conceito de pay per call para ligações para números
fixos através da oferta ‘Infinity Mais’. O portfólio se baseia em um conceito inovador,
com grande incentivo ao uso (tarifação por chamada, uso ilimitado) e sempre
explorando o senso de comunidade TIM, que conta com mais de 51 milhões de linhas
em todo país.
A TIM Participações é uma empresa controlada pela TIM Brasil Serviços e Participações
S.A., subsidiária do grupo Telecom Itália. Inovação e qualidade são dois dos pilares
estratégicos que a TIM compartilha com a sua controladora. Para isso, a TIM faz
investimentos substanciais em rede e TI e mantém sinergias com seu grupo
controlador, por meio do compartilhamento de experiências e adoção da política de
melhores práticas, sempre garantindo experiências inovadoras a todos os seus clientes.
Durante o ano de 2010, a companhia seguiu com o processo de integração com a
Intelig, que foi adquirida em dezembro de 2009. Esta última atua como provedora de
telefonia fixa, longa distância e transmissão de dados no Brasil. A aquisição ampliou a
infra-estrutura de rede da TIM, de forma que foi possível acelerar o desenvolvimento
da rede 3G, otimizar custos de aluguel de meios, e também melhorar nosso
posicionamento competitivo no mercado de telefonia.
TIM Participações é uma empresa de capital aberto que possui ações listadas na Bolsa
de Valores de São Paulo e ADRs (American Depositary Receipts) negociadas na Bolsa
de Valores de Nova York (NYSE). A Companhia também é integrante de um seleto
grupo de empresas que compõem a carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade
Empresarial) da BM&FBOVESPA.
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2. Mensagem da Administração
Chegamos ao final de 2010 com grande satisfação que o turnaround iniciado dois anos
atrás está bem concluído.
Um bom equilíbrio de Crescimento e Rentabilidade
Em 2010, fomos a operadora com o maior crescimento de clientes, com adição de 9,9
milhões de linhas e uma participação de market-share incremental de 34%.
Esse crescimento da base de cliente foi acompanhado por melhoria de rentabilidade, com
crescimento da receita total liquida de 9,9% no 4Q10 sobre o 4Q09 e a margem EBITDA
ultrapassou a barreira dos 30%.
Nossa Marca
Mantivemos a qualidade, inovação e conveniência como ponto central de nossa estratégia.
Conquistamos destacada posição em qualidade de rede, que pelo 10º consecutivo mês
fomos líderes no ranking da Anatel.
Alavancas de Crescimento
Buscamos sempre por ter uma proposta de valor distinta. No serviço de voz, adotamos o
conceito de “Um País Uma Tarifa”. Transportamos em 2010 quase o dobro do tráfego de
2009 e tornamos líderes em volume de tráfego no mercado da longa distância. Para os
serviços de dados, mantivemos o DNA do Infinity, ou seja, focamos novamente no conceito
ilimitado do serviço e utilizamos o smartphone sem subsídio como alavanca para o aumento
da penetração de dados.
Melhoria de Resultados Financeiros
Atingimos as metas comunicadas ao mercado no inicio de 2010.
- A receita liquida de serviço cresceu 6.1% em 2010
- A margem EBITDA atingiu 29%
Mesmo com um forte crescimento da base de clientes, mantivemos uma gestão rigorosa dos
custos e com isso conseguimos crescer com rentabilidade. A geração de caixa livre
operacional atingiu R$1,4 bilhão em 2010, um crescimento de 110% sobre 2009. Esses
resultados possibilitaram a ampliação dos dividendos e iremos propor a Assembléia Geral de
Acionistas o valor de R$497 milhões, que se compara R$204 milhões distribuídos em 2009.
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Fortalecimento da Oferta de Dados
Lançamos o Infinity Web no segundo semestre de 2010. Em apenas quatro meses, o Infinity
Web já atingiu a marca de 1 milhão de usuário/dia (valor 4x mais alto que antes do
lançamento da oferta).
Perspectivas
Esperamos ampliar nossa base e seguir expandindo o conceito de Comunidade - sem dúvida
esse tem sido nosso grande diferencial competitivo. Sabemos que o cenário competitivo
pode ficar intenso em 2011 e que também temos situações macro-econômicas mais
desafiadoras.
Entretanto, seguimos otimistas e continuaremos a buscar o melhor equilíbrio entre
crescimento e rentabilidade.
Concluo minha mensagem agradecendo a todos os colaboradores da TIM, peça fundamental
para que essa grande virada acontecesse.
Tenho muito orgulho de liderar e ser parte desse time.
Foram dois anos de muito trabalho e fadiga, mas os resultados nos mostram que valeu a
pena.
Criamos valores para nossos acionistas, clientes e todos stakeholders.
Luca Luciani
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3. Panorama Econômico e Setorial
3.1. Ambiente Econômico:
Em 2010, a economia brasileira consolidou sua recuperação em relação à crise que
abalou o mundo em 2008. Ainda em 2009, o país conseguiu sair da recessão, sofrendo
bem menos do que os países desenvolvidos, que ainda enfrentam diversos problemas
na tentativa de restabelecer o crescimento econômico. Para o Brasil, esse ano provou
que seu sistema financeiro é sólido o bastante para enfrentar uma crise global e que,
com um mercado interno robusto e estabilidade nos preços, o país foi capaz de criar
um novo padrão de expansão econômica, mais consistente e sustentável.
Conseqüentemente, em 2010 o país deve apresentar um crescimento do PIB de
7,8%(segundo estimativas do Banco Central – IBC-Br) e tanto o governo quanto o
mercado já mostram preocupação com a inflação, acelerada pela forte atividade
econômica.
A taxa de inflação oficial do Brasil (o IPCA) fechou o ano com alta de 5,91%, a maior
taxa desde 2004. O número ficou acima da meta do Banco Central (4,5%), mas ainda
dentro da margem de 2% para cima ou para baixo considerada aceitável pelo governo.
Entretanto, para manter as expectativas em níveis seguros, o governo já iniciou um
processo de contração monetária.
Em relação à Política Monetária, o COPOM adotou uma tendência de retração,
fechando o ano com a taxa básica de juros da economia (SELIC) em 10,75% aa.,
evoluindo do seu vale histórico de 8,75% em 2009. A expansão da atividade
econômica aumentou a pressão inflacionária e na medida em que os índices
apontavam para uma possibilidade de se perder a meta de inflação para o ano, o
governo optou por controlar as expectativas e respondeu prontamente com aumento
de juros.
Em relação à demanda doméstica, devido a um recorde de baixa na taxa de
desemprego, a um aumento nos salários, uma melhora nas condições de crédito e a
recuperação econômica, os economistas projetam que o consumo das famílias deve
apresentar forte expansão, e a Formação Bruta de Capital Fixo deve crescer por conta
da expansão da produção industrial.
A conta corrente brasileira fechou o ano com um déficit de US$47,5 bilhões, o que
representa um crescimento anual de mais de 90% (em 2009, o déficit foi de US$24,3
bilhões). As maiores responsáveis pelo resultado foram as contas de serviços e as
remessas de lucros. Em contrapartida, os Investimentos Externos Diretos totalizaram
US$48,5 bilhões, compensando o fluxo de saída de capital da conta corrente.
A guerra cambial acabou impactando o câmbio do país. A desvalorização do Dólar nos
mercados mundiais foi sentida no mercado interno e o governo precisou agir para
impedir que o Real ficasse sobrevalorizado, prejudicando os exportadores nacionais.
Para isso, o governo tomou uma série de medidas para conter a desvalorização do
Dólar como o aumento do IOF, numa tentativa de impedir capital especulativo de
entrar no mercado nacional.
Impactada pela depreciação do dólar, pelo baixo desemprego e um aumento nos
investimentos, a balança de pagamentos de 2010 registrou um superávit de apenas
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US$20,3 bilhões, o menor desde 2002. O número representa uma queda de 19,8% se
comparada ao superávit de US$24,3 bilhões registrado em 2009. Apesar da queda, o
resultado ainda veio acima das expectativas do mercado, que previam um resultado
entre US$ 15 e 16 bilhões. O número superou até as expectativas do governo, que era
de US$17 bilhões.
A política fiscal foi impactada pelo ano eleitoral e apesar do fim dos cortes nos
impostos para promover a recuperação econômica (voltada principalmente para
automóveis, construção civil e para a linha branca), o governo não conseguiu atingir a
meta de superávit primário de 3,1% do PIB. Apesar do aumento com a arrecadação
devido à uma melhora no cenário econômico, os gastos públicos levaram o superávit
primário a cair em relação ao ano de 2009, para 2,8% do PIB.
Segundo o Banco Central, o volume total de crédito no sistema financeiro deve
expandir 20,5% em 2010, representando 46,6% do PIB. No ano anterior, o
crescimento foi de 15,2%.
3.2. Setor de Telecom:
Para o setor de telecomunicações, 2010 foi um ano mais positivo do que o ano
anterior, quando a economia ainda era impactada pela crise global. O número de
adições líquidas foi superior em todos os serviços se comparado com as adições
líquidas de 2009, mas não tão bons quanto aos números de 2008. Apesar do mercado
de telefonia móvel já mostrar altos níveis de penetração, em 2010 o nível de adições
líquidas acabou sendo melhor do que o mercado esperava. O mercado móvel fechou o
ano com 202,9 milhões de acessos, o que representa um crescimento anual de 16,7%,
totalizando 28,98 milhões de novas linhas, segundo a Anatel.
O mercado de telefonia móvel brasileiro continua a ser o quinto maior do mundo e
atingiu em 2010 uma taxa de penetração de 104,7 linhas para cada 100 habitantes.
Isso confirma a telefonia celular como o meio de comunicação com a maior presença
nos lares brasileiros em todas as classes sociais, muito devido às ofertas presentes no
mercado com foco em ligações dentro da mesma operadora.
A maior parte do crescimento continua concentrada no segmento pré-pago que
alcançou 167,1 milhões de acessos (+16,4% A/A) representando 82,3% do total do
mercado. O segmento pós-pago alcançou a marca de 35,85 milhões de linhas, uma
expansão de 18,1% A/A. Os fatores chaves para o crescimento de ambos os setores
foram o cenário econômico favorável com expansão do crédito, melhor distribuição de
renda (com parte de população migrando das classes D e E para a C) e a competição
no mercado de telefonia celular brasileiro.
De acordo com dados publicados pela Teleco, o setor de telefonia fixa apresentou um
leve crescimento de 1,2% quando comparado ao ano anterior, encerrando o período
com 42 milhões de acessos, o que representa uma penetração de aproximadamente
21,7 linhas para cada 100 domicílios.
O setor também passou por importantes movimentos de fusão e aquisição durante o
ano. O mais importante de todos foi a venda da participação da Portugal Telecom na
Brasilcel (controladora da Vivo) para a Telefonica. Depois de algumas tentativas, a
companhia espanhola se tornou a única controladora da Vivo a já começou o processo
de integração como seu braço fixo (Telesp) no Brasil.
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Com o capital adquirido com a venda da Brasilcel, a PT comprou participação no grupo
controlador da Oi. A companhia manteve sua presença no Brasil e deu à companhia
brasileira capital suficiente para que ela expanda suas operações depois de um ano de
estagnação.
Outro importante evento foi a oferta voluntária da Embratel pelas ações preferenciais
da NET. A companhia mexicana conseguiu assumir o controle de mais de 90% do
capital total da NET e também já iniciou o processo integração de suas empresas de
telecom no Brasil (Claro, NET e Embratel).
Além dos movimentos de fusões e aquisições, em Dezembro a Anatel concluiu o leilão
da Banda H que teve a Nextel como a grande vencedora. Com isso, o setor móvel
ganha um quinto player, já que quando a companhia comprou licenças de 3G, ela
assumiu compromisso de cobertura em quase todo o território brasileiro.
O regulamento para os MVNOs também foi aprovado em novembro pela Anatel, o que
poderá trazer novas companhias para operar no mercado.
3.3. Particularidades do setor
A telefonia móvel no Brasil caracteriza-se por ser um setor considerado privado onde
os preços e tarifas praticados são regulados pelo mercado. A Anatel funciona como
uma agência que regulamenta todos os setores das telecomunicações no Brasil, com a
missão de “promover o desenvolvimento das telecomunicações do país de modo a
dotá-lo de uma moderna e eficiente infra-estrutura de telecomunicações, capaz de
oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos, em todo o
território nacional”.
No ambiente competitivo, o setor de telefonia móvel brasileiro se apresenta como um
dos mais competitivos no mundo, sendo um dos poucos a apresentar quatro
competidores com presença nacional e com participação de mercado entre 20% a
30%. O forte movimento de competição no mercado implica em maior pressão de
margens por conta de despesas comerciais com propaganda e publicidade, comissões
e subsídio. A prática do subsídio como ferramenta de competição vem sendo
abandonada gradativamente pelas operadoras, dando espaço a ofertas mais focadas
no uso do serviço. O recente movimento vem permitindo a queda no preço médio das
tarifas que são compensadas por uma maior utilização. A TIM acelerou neste caminho
durante 2010, deixando praticamente de lado a ferramenta de subsídios de aparelhos
e voltando o foco ao estímulo do uso.
O capital intensivo também é uma das principais características da indústria das
telecomunicações. De forma a suportar o aumento no tráfego de rede ao longo dos
anos, são necessários elevados investimentos em tecnologia e infra-estrutura para
garantir escala e qualidade dos serviços prestados.
Como prestadora de um serviço fundamental para o desenvolvimento sócio-econômico
do país, a TIM acredita fortemente que o Brasil está se consolidando em uma posição
de destaque no cenário econômico mundial e está satisfeita por poder contribuir com o
desenvolvimento de infra-estrutura do país, promovendo a universalização dos serviços
de telecomunicações. A TIM reafirma seu compromisso de investimento em 2011 e a
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busca incessante por mais e melhores serviços, procurando atender a todas as
necessidades de todos os seus stakeholders.
3.4. A Regulamentação do Setor
O setor de telecomunicações é submetido à regulação da Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel, autarquia especial vinculada ao Ministério da
Comunicações, a qual possui gestão autônoma e independente. A Anatel é responsável
pela edição das normas referentes à prestação dos serviços de telecomunicações e ao
relacionamento entre os diferentes prestadores, nos termos dispostos na Lei Geral de
Telecomunicações ( Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997).
Especificamente no tocante à atividade operacional de TIM e Intelig, a Anatel
desenvolveu uma estrita regulamentação da prestação dos serviços de comunicações
móveis (Serviço Móvel Pessoal – SMP), de telefonia fixa (Serviço Telefônico Fixo
Comutado – STFC) e de transmissão de dados (Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM).
Em vista do grande dinamismo do setor, em especial por conta dos acelerados avanços
tecnológicos experimentados pelos prestadores, principalmente no âmbito do SMP, as
normas editadas pela Anatel estão sujeitas a atualizações periódicas.
De forma a compartilhar o planejamento de suas ações com a sociedade e otimizar a
execução das políticas públicas estabelecidas pelo Poder Executivo, a Anatel aprovou o
Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil – PGR
(Resolução n.º 516/2008). No PGR, a Anatel estabelece ações de curto, médio e longo
prazos, definidos, respectivamente, em 2, 5 e 10 anos.
Esse processo de adequação normativa leva em consideração as análises técnicas das
áreas especializadas da Anatel e as discussões oriundas de Consultas Públicas, por
meio das quais as propostas de atualização da regulamentação são debatidas entre a
Anatel, o Poder Público e a sociedade em geral, sempre acompanhadas com bastante
proximidade pela TIM.
3.4.1. Espectro de Radiofrequências
A TIM é detentora de autorizações de direito de uso de radiofrequências para
prestação do SMP nas faixas de freqüência de 800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz e 1,9/2,1
GHz, o que lhe permite prestar serviços de comunicações móveis nas tecnologias 2G e
3G em todo o país.
Em outubro de 2010, a Anatel iniciou a Licictação nº 002/2010-PVCP/SPV, que leiloou
a subfaixa H (faixa de 1,9/2,1 GHz – 3G) e de sobras de faixas de 1,8 GHz (2G). Por
conta de impedimentos definidos pela Anatel, relacionados aos limites para detenção
de radiofrequências, as atuais prestadoras de SMP, com operação na faixa de 1,9/2,1
GHz, não foram habilitadas ao leilão da subfaixa H.
A impossibilidade de participação das atuais prestadoras do SMP no leilão da subfaixa
H, permitiu à Nextel arrematar uma cobertura nacional 3G e uma presença 2G, na
Região I do PGA, somando um investimento total de R$ 1.421,3 milhões.
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Como resultado de sua participação na Licitação, a TIM, com investimento de R$ 81,8
milhões, poderá ampliar sua cobertura 2G e intensificar sua presença na região Norte
do país e nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, áreas que têm
registrado forte crescimento econômico.
Em continuidade ao processo de cumprimento dos Compromissos de Abrangência
decorrentes da Licitação nº 002/2007/SPV, a TIM, no ano de 2010, concluiu a
implantação de telefonia em 271 municípios, concluindo o atendimento de 460
municípios com menos de 30.000 habitantes, que não possuíam cobertura móvel,
iniciado em 2008.
3.4.2. Integração com Intelig
A aquisição da INTELIG iniciou o processo de resolução da sobreposição geográfica das
outorgas de prestação do STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional e
Longa Distância Internacional, detidas pela TIM CELULAR e pela INTELIG.
A regulamentação atual impede que um Grupo detenha mais de uma outorga para
prestação do STFC, pelo que a Anatel concedeu ao Grupo o prazo de 18 meses a partir
da data da conclusão da operação societária, ou seja, até 30 de junho de 2011, para
encerrar a sobreposição de outorgas.
3.4.3. VU-M e Mercado de Atacado
A interconexão entre as prestadoras de serviços de telecomunicações é obrigatória,
permitindo aos usuários de diferentes serviços de telecomunicações de interesse
coletivo (em especial, STFC, SMP e o Serviço Móvel Especializado – SME) a originação
e terminação de chamadas entre redes de prestadoras distintas.
No caso do SMP, a Anatel estabeleceu que, sempre que sua rede for utilizada para
originar ou terminar chamadas, as prestadoras farão jus ao recebimento do Valor de
Uso de Rede do SMP (VU-M), de livre pactuação entre as partes relacionadas.
No âmbito de sua participação na Licitação nº 002/2007/SPV, que lhe assegurou as
autorizações de uso de radiofreqüências nas subfaixas 3G, a Anatel determinou à TIM
a adoção de um único VU-M por Região do Plano Geral de Autorizações do SMP – PGA,
com vigência a partir de 1º de novembro de 2010, de livre pactuação entre as
prestadoras (Despacho nº 8.849/2009-CD).
Em outubro de 2010, a Anatel aprovou a Consulta Pública nº 37/2010, que propõe um
mecanismo de diminuição dos valores das chamadas fixo-móvel das concessionárias do
STFC (VC-1), mediante a aplicação de um redutor de 10%, em 2011, e 10%, em 2012,
sobre o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST. Com efeito, este reajuste
negativo das tarifas VC-1 seria acompanhado de novas negociações para pactuação do
VU-M, possivelmente seguidas de processo de arbitragem junto à Anatel.
Em paralelo, a Anatel aprovou a Consulta Pública nº 50/2010, ao final de dezembro de
2010, propondo profundas alterações do mercado de Exploração Industrial de Linhas
Dedicadas – EILD, disciplinando mecanismos para otimização da estrutura operacional
de contratação de circuitos de transmissão, de forma a incrementar a transparência
dos custos de contratação e permitir tratamento isonômico às prestadoras
independentes de Grupos de concessionárias.
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A Consulta Pública nº 50/2010, que estará disponível para comentários até o dia 18 de
março de 2011, inaugura as discussões sobre o aprimoramento do mercado de
atacado, que deverão culminar com a edição do Plano Geral de Metas de Competição –
PGMC.
Atualmente em fase de análises pelo Conselho Diretor da Anatel, o PGMC deverá reunir
normas de assimetria regulatória, em especial no mercado de EILD (infraestrutura de
transmissão), de forma a proporcionar maior competição nos mercados de varejo e
isonomia no mercado de atacado fixo, aperfeiçoando o modelo de regulação amparada
pela definição de Poder de Mercado Significativo – PMS nos mercados relevantes
considerados.
3.4.4. Modelo de Custos
A implementação de um modelo de custos pela Anatel vem sendo desenvolvida desde
março de 2005, com a publicação da Resolução º 396/2005, que aprovou o
Documento de Separação e Alocação de Contas – DSAC, com vista à precificação de
interconexão do STFC e SMP, bem como insumos do mercado de atacado,
especialmente linhas dedicadas (EILD) e unbundling.
Em continuidade ao processo para sua efetiva implementação pela Anatel, em 17 de
setembro de 2010, a União Internacional de Telecomunicações (UIT) iniciou o processo
licitatório internacional de consultoria que será responsável pela formatação da
modelagem de custos, o qual deverá ser concluído ainda no primeiro semestre de
2011, segundo estimativas divulgadas pela Anatel.
A implementação otimizada do modelo de custos era uma das metas de curto prazo
previstas no PGR, com expectativa de conclusão para outubro de 2010, porém, sua
complexidade técnica indica que somente será efetivamente empregada pela Anatel
para fixação de tarifas e preços em 2012.
3.4.5. MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
Em novembro de 2010, a Anatel publicou a Resolução nº 550/2010, que disciplinou a
atividade de exploração de SMP por meio de rede virtual (MVNO, do inglês Mobile
Virtual Network Operator). A prestação do SMP por meio de rede virtual estará
condicionada a acordos comerciais prévios entre as prestadoras do SMP em operação e
as novas entidades interessadas no MVNO, que pode se dar por meio das figuras de
Credenciado e de Autorizado de Rede Virtual.
O Credenciado de Rede Virtual funcionará como parceiro da Prestadora de SMP,
mediante Contrato para Representação entre o Credenciado e a Prestadora, sendo
vedada a formalização de Contrato para Representação com mais de uma Prestadora
Origem em uma determinada Área de Registro.
Já o Autorizado de Rede Virtual funcionará como novo prestador de SMP, competidor
direto deste, em modelo de negócio que demanda um acordo prévio de
compartilhamento de rede com uma Prestadora do SMP, sendo viável o
compartilhamento de rede com mais de uma Prestadora de SMP numa determinada
Área de Registro.
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Com a regulamentação do MVNO, a aplicação concreta das normas revela uma
oportunidade de ingresso no mercado de novas prestadoras que não possuam
autorizações de direito de uso de radiofreqüências em determinadas regiões,
expandindo sua área de atuação, bem como a entrada de novos competidores,
propiciando um incremento no nível de competição.
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4. Serviços
A estratégia da TIM é fortemente calcada no entendimento e segmentação de sua
base de clientes. A segmentação permite a prestação de atendimento e oferta de
produtos e serviços, atendendo assim os diferentes perfis de nossos clientes consumer
e business.
4.1. Soluções Consumer
2010 foi um ano de consolidação e evolução do portfólio de ofertas da TIM, que havia
sido completamente renovado em 2009. Desta forma, a companhia permaneceu com o
posicionamento de operadora que faz “Planos e Promoções que Revolucionam”. O
portfólio é baseado em um conceito e uma mecânica inovadora no mercado brasileiro,
como a tarifação por chamada, a quebra da barreira da longa distância e o uso
ilimitado, sempre explorando o conceito de comunidade TIM, que conta com mais de
51 milhões de linhas em todo país. Os lançamentos ao longo de 2010 procuraram
explorar e aprofundar ainda mais estes benefícios.
Principais Planos comercializados:
• Infinity (pré ou pós), o cliente é tarifado apenas pelo 1º minuto de cada ligação
para qualquer número TIM e fala o quanto quiser, ou seja, o pagamento passa
a ser não mais por minuto, mas por chamada;
• Plano TIM Liberty, por uma mensalidade fixa, os clientes podem falar ilimitado
com qualquer número TIM, sem restrição de ligações e duração das chamadas;
• Plano ‘Da Vinci’, é uma oferta única onde o uso é ilimitado em voz e também
em dados pelo celular, além de contar com um exclusivo atendimento e
portfólio de aparelhos.
No segmento pré-pago, a TIM iniciou o ano incentivando o plano Infinity Pré através
da promoção de 25 centavos (local e longa distância usando o CSP 41), o que
impulsionou o uso e o crescimento da base de clientes.
Com o foco no dia das mães (uma data importante para o setor) e aproveitando o
período de Copa do Mundo, a Companhia lançou uma oferta que associava o tema
Seleção Brasileira com uma condição comercial agressiva. Ainda no segundo trimestre
a TIM lançou um conjunto de ofertas que funcionava tanto para o segmento pré,
quanto pós, chamado de “TIM Turbo”. Este conjunto de pacotes visa turbinar os
planos com benefícios ainda mais interessantes em três frentes: internet, mensagem e
voz. No caso da voz pré, são oferecidos dois pacotes de ligações ilimitados para
números “prediletos” por um tempo determinado, mediante ao pagamento de um taxa
de adesão.
Em mais uma data comemorativa, o Dia dos Pais, a TIM manteve suas ofertas até
então lançadas e reforçou sua comunicação para promover a oferta Infinity Pré 25
centavos para local e LD.
Para o quarto trimestre, foi lançada no segmento pré a oferta “Infinity Mais” que
ampliou o benefício de tarifação por chamada, para ligações com terminação em linhas
fixas cobrando 50 centavos por chamada. Esta oferta em conjunto com o “Infinity
Web” foram os grandes chamarizes para a campanha de natal, tornando possível um
expressivo resultado de adições líquidas no quarto trimestre.
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A promoção “Infinity Web” consiste em um mês de gratuidade de utilização de internet
no plano “Infinity Pré” e após este período, cobra-se 50 centavos ao dia para um uso
ilimitado de acesso a internet pelo aparelho celular. Esta oferta, que será detalhada
mais a frente, serviu como catalisador para que o plano “Infinity Pré” ganhasse ainda
mais diferenciação frente aos concorrentes.
Para o segmento pós-pago, 2010 começou com o lançamento da oferta “Infinity Zero”,
um plano inovador sem assinatura mensal - o cliente só paga pela utilização mensal e
ainda pode contar com os benefícios do plano Infinity (cobrança por chamada, para
chamadas locais e LD usando o código CSP41). Ainda no segmento, a TIM também
lançou no primeiro trimestre o plano “Liberty+100”, com um valor de assinatura muito
competitivo na oferta de chip avulso (sem subsídio de aparelhos). Este plano inclui os
mesmos benefícios do plano Liberty, mas também inclui 100 minutos para chamadas
fora da rede TIM e também inclui chamadas ilimitadas para usuários de Rádio.
No segundo trimestre, o “TIM Turbo” também foi lançado para os planos pós e os
pacotes disponíveis para voz pós eram: “Predileto Local” e “Predileto DDD” que
ofereciam chamadas ilimitadas para números TIM móveis ou fixo mediante a uma
assinatura mensal. Além disso, foram lançadas outras opções de pacotes para ligações
fora da rede TIM para o plano “Liberty”.
Para o terceiro trimestre, a TIM manteve as ofertas pós pagas lançadas no início do
ano, e criou novos serviços, como o “Infinity Familia”, que oferece ligações grátis e
ilimitadas entre os números TIM da família, inclusive ligações para o “TIM Fixo”. Desta
forma, é possível aproveitar todos os benefícios dos planos “Infinity” (cada membro da
família escolhe o seu) e ainda falar gratuitamente entre si. Ainda no pós, o “TIM
Turbo” foi incrementado com novos pacotes para os clientes Liberty, estes pacotes são
focados na ampliação da comunidade com quem se pode falar de forma ilimitada,
portanto mediante ao pagamento de uma mensalidade reduzida, o usuário Liberty
poderia falar ilimitadamente com rádios.
Fechando o ano, no pós pago, foi lançada também a promoção “Infinity Mais” que
oferece ligações para telefones fixos pelo valor de 50 centavos por chamada. Mais uma
vez foi reforçada a estratégia de uso intensivo, oferecendo benefícios diferenciados aos
clientes TIM. Outra oferta que impulsionou as vendas no pós, foram os “Combos
Liberty” que traziam os benefícios do plano Liberty em conjunto com a promoção
Liberty Web, que dava 6 meses de gratuidade de acesso ilimitado a internet quando o
cliente comprava um aparelho novo (sem subsídio).
Durante 2010, a TIM manteve a estratégia de TIM Chip Avulso, onde os clientes
podem optar por descontos no serviço ao invés do subsídio no aparelho. Desta
maneira, foi possível reduzir ainda mais a dependência deste modelo de oferta, e
sinalizar fortemente ao mercado que é possível oferecer serviços diferenciados a
preços competitivos e disponibilizar aparelhos sem necessariamente dá-los
gratuitamente aos clientes.
A consolidação e evolução das ofertas permitiram que a TIM apresentasse uma
melhoria nos indicadores operacionais. Suas vendas atingiram um patamar recorde de
28,6 milhões de linhas em 2010, as novas ofertas tiveram grande aceitação no
mercado e foi possível continuar acelerando a substituição fixo-móvel, aumentando
sensivelmente a utilização (o MOU – Minutes Of Use – fechou o ano em 129 minutos).
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Seguiremos em 2011 no mesmo caminho, através de lançamentos inovadores e que
estimulem a utilização dos clientes, sempre mantendo a qualidade do serviço.
4.2. Soluções Business
Em 2010, a TIM manteve a estratégia de diferenciação e inovação no segmento
business. O foco foi oferecer soluções funcionais para todos os perfis de uso, com
simplicidade, economia e comodidade. Estes atributos constituem a estratégia da TIM
para o segmento corporativo. A TIM lançou em 2010 planos e serviços inovadores para
atender desde os microempreendedores individuais até as grandes corporações.
Nesse sentido, lançou duas novas famílias de planos de voz: “TIM Liberty Empresa” e
“TIM Empresa Mundi”, focados nas principais necessidades de comunicação dos
usuários do mercado corporativo.
Os planos “TIM Liberty Empresa” seguem o conceito de comunidade e o cliente pode
falar com mais de 51 milhões de pessoas em todo Brasil sem custo adicional. Todas as
ligações para qualquer celular TIM são gratuitas e ilimitadas, sejam elas para números
pré pagos ou pós pagos TIM. Nesse plano, o cliente também pode escolher entre 5
opções pacotes de minutos para falar com clientes de outras operadoras. A oferta
Liberty no segmento corporativo, permitiu que empresas tivessem economia imediata
na comunicação entre seus funcionários, clientes e fornecedores, através de
comunicação gratuita e ilimitada em todo seu ecossistema.
A família de planos “TIM Empresa Mundi” é a alternativa econômica, diferenciada e
inovadora, que permite a utilização do pacote de minutos em ligações para qualquer
direção. O “TIM Empresa Mundi” é o único do mercado com essas características.
Nesse plano, há quatro opções de pacotes de minutos individuais para fazer ligações
locais e de longa distância nacional e internacional para mais de 20 países com o
código 41, sem a cobrança do deslocamento nacional, e as tarifas são a partir de R$
0,25 o minuto. Através desse plano, a TIM atendeu de forma diferenciada e inovadora
empresas que tinham necessidade de ligações internacionais, como consultorias,
empresas importadoras/ exportadoras e multinacionais. Além disso, permitiu que as
contas de telefonia das empresas não fossem mais uma surpresa no final do mês,
garantindo controle e redução de custo.
Ainda em 2010, a TIM lançou a oferta “Liberty Web Empresa”, que oferece 6 meses
grátis de acesso à internet pelo celular. Isso permitiu que empresas adquirissem
soluções completas de voz e dados através de smartphones. Atualmente uma parcela
importante das vendas para o segmento corporativo sai com um serviço de internet
ativo no smartphone. Todos os clientes que adquirem essa solução recebem
gratuitamente o “Mentor TIM”, um treinamento one-to-one presencial ou por telefone
que orienta o cliente a utilizar todos os recursos do seu novo smartphone e soluções
de dados. No final de 2010, o “Mentor TIM” completou mais de 100 mil usuários TIM
treinados.
Reforçando a estratégia “TIM Empresa Simples”, lançada em 2009, e que oferece uma
solução simples e completa de telefonia fixa, telefonia móvel e internet, a TIM lançou
em 2010 novos combos, incluindo aparelhos fixos e modems sem custo para os seus
clientes.
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No ano passado a TIM também lançou ofertas diferenciadas para diferentes tamanhos
de empresas, sendo uma oferta simples e compacta para Micro Empreendedores
Individuais, por exemplo, e uma oferta mais atrativa para o segmento de Médias
Empresas, que necessita maior volume de celulares e smartphones.
4.3. Serviços de Valor Agregado (VAS)
No ano de 2010, as receitas provenientes dos serviços de VAS representaram 12,8%
da receita bruta de serviços, com um crescimento de aproximadamente 20% no ano.
Os serviços de valor agregado tiveram presença constante na agenda de lançamentos
da TIM para o mercado, atingindo seu ápice no terceiro trimestre, onde foram
lançados os grandes conceitos para dados em 2010: o Infinity Web e o Liberty Web.
Estes conceitos focam no uso de internet no aparelho celular (webphone ou
smartphone), que se delineou como a estratégia principal da TIM nos serviços de

dados desde o inicio de 2010, ainda com as primeiras ofertas que buscavam incentivar
a utilização de micro-browsing e redes sociais. As ofertas “Infinity/Liberty Web” trazem
a mesma possibilidade de uso ilimitado que os planos de voz de mesmo nome. O
Infinity Web é direcionado ao público pré-pago e o Liberty Web direcionado aos
clientes pós pago:
“Liberty Web”, plano de dados pós-pago lançado no Dia dos Pais, que consiste
oferecer smartphones desbloqueados de primeira linha para usuários novos ou
não. Para este combo promocional, os clientes têm seis meses de acesso livre e
ilimitado à Internet. Os aparelhos smartphones podem ser pagos em 12
parcelas com cartão de crédito. Uma versão para os clientes corporativos
também foi lançada – “Liberty Web Empresa”.

“Infinity Web” é um acesso diário e ilimitado à internet por uma taxa fixa
(R$0,50 por dia). A TIM incentiva a migração de usuários de lan houses para a
internet móvel, com conceito “a qualquer hora e local” por uma tarifa mais
competitiva. Vale dizer que os aparelhos neste plano estão a um preço bem
competitivo, e que a opção de compra via cartão de crédito torna mais fácil
para o público-alvo (classe de renda mais baixa) encaixar em seu orçamento. O
“Infinity Web” oferece uma degustação do serviço de forma gratuita durante
um mês.
Desde o lançamento do “Infinity Web” até o final de 2010, observou-se um
crescimento da ordem de 4 vezes o número de usuário únicos (clientes que realizaram
pelo menos uma conexão no dia), atingindo em dezembro 1 milhão de usuários por
dia.
A TIM ainda criou novas promoções para incentivar o uso de SMS e internet móvel. No
“TIM Turbo”, os clientes pagam para utilizar serviços de dados e sms ilimitados
durante um tempo, de acordo com o plano escolhido. Além disso, em parceria com as
outras três principais operadoras de telefonia móvel, a TIM lançou a promoção
“Torpedão Campeão” que busca alavancar o uso de SMS no Brasil.
Houve também investimentos para ampliar o uso das redes sociais através de parcerias
com Facebook, Twitter e Orkut. Foram lançados em 2010 os serviços Twitter SMS,
Facebook SMS, O.FACEBOOK.COM, Orkut SMS, dentre outros. A busca por tornar mais
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simples e direto o acesso a redes sociais se mostrou um arma de sucesso para
conquista de clientes.
No mercado corporativo, a TIM, lançou a solução BES Express, que possibilita aos
clientes corporativos sincronizarem, através do Microsoft Exchange, seus e-mails,
calendário, contatos, e-mails pessoais, além de acessar a Internet, visualizar e editar
documentos. Esta solução gratuita simplifica a vida e reduz os custos de empresas de
porte pequeno e médio, pois não demanda a compra de um servidor BES para oferecer
os benefícios de uma solução de pushmail completa.
Complementando a oferta de serviços BlackBerry para clientes corporativos, foram
lançados os combos BlackBerry Liberty, nos quais o cliente usufrui de todos os
benefícios do plano “Liberty Empresa”, do serviço Blackberry BIS Ilimitado, BlackBerry
Internacional e SMS ilimitado. Esta oferta proporciona uso ilimitado de voz e dados no
Brasil e no exterior por um preço bastante agressivo.
4.4. Aparelhos e Aplicativos
Em relação a aparelhos, a TIM continuou a vender aparelhos seguindo a estratégia do
‘Chip Avulso’ iniciada em 2009. Os clientes podem adquirir aparelhos desbloqueados,
em 12 prestações sem juros, do nosso completo e inovador portfólio. Durante o
primeiro trimestre, a Companhia lançou o novo “Motorola Quench”, com tecnologia
“Android” e tecnologia “Motoblur”, e o “Samsung Blue Earth”, um aparelho ecofriendly.
A TIM manteve a estratégia de cortar subsídios, focando suas ações na prestação de
serviços em vez de subsidiar a compra dos celulares. Portanto com o surgimento das
primeiras ofertas de dados com foco em micro-browsing e redes sociais para o público
pré pago, introduziu-se o conceito dos webphones – aparelhos com teclado QWERTY,
ou tela sensível ao toque, com bom suporte a internet, porém sem todas as
funcionalidades de um smartphone – a preços bem competitivos não subsidiados. Ao
longo do ano, os webphones foram ganhando espaço no portfólio e nas vendas de
aparelhos.
No segundo trimestre de 2010, aproveitando a onda da Copa do mundo, foi lançado o
aparelho Samsung Live Star, que já vem com TV digital, de forma que as pessoas
podiam assistir aos jogos da copa através do seu celular sem custo. Além deste
lançamento, a TIM apresentou a ponta móvel da sua loja virtual de aplicativos, a “TIM
AppShop”. Esta loja passou a ficar acessível através de um ambiente WAP tornando a
compra pelo usuário muito mais simples e rápida. Dentro da “TIM AppShop” o Cliente
tem acesso a um catálogo de aplicativos para comprar ou assinar e baixar direto para
seu celular, com o intuito de aumentar as funcionalidades do mesmo e facilitar e
divertir o dia-a-dia dos seus clientes.
No terceiro trimestre, todas as atenções estavam voltadas para o lançamento do
iPhone 4 e a TIM, mais uma vez, saiu na frente dos concorrente inovando nos eventos
de lançamento. As lojas TIM de grande shoppings pelo Brasil abriram a meia noite e
um minuto do dia do lançamento oficial pela Apple para realizar as vendas do iPhone
4. Em todas as lojas formaram-se filas para a compra do novo gadget e os eventos
chamaram a atenção de toda a mídia.
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O quarto trimestre foi de grande movimentação, pois além de continuar com a
atualização do seu portfólio através do lançamento de smartphones como Motorola
Milestone 2 e Nokia N8, a TIM lançou o tablet Samsung Galaxy Tab.
A TIM ainda lançou um serviço de garantia estendida, que possibilita ao cliente
aumentar em 12 meses a garantia do fabricante. Este seguro protege o produto contra
de defeitos funcionais, reparando ou trocando o aparelho por um igual ou similar.
4.5. Oferta de Dados
No terceiro trimestre foi feito o relançamento da oferta de banda larga móvel da TIM o
“Novo TIM Web”. Introduziu-se assim um conceito inovador no mercado brasileiro,
pois deixava-se de cobrar o acesso à internet por megabytes para se basear no tempo
de conexão. O objetivo desta quebra de paradigma era encontrar uma forma mais
transparente para que os clientes pudessem monitorar sua conta e uso mais
facilmente. Como oferta de lançamento, o acesso à internet é gratuito das 0h às 8h.
Ainda no terceiro trimestre, a TIM lançou o “TIM Communicator”, um discador que
além de realizar a conexão de dados através do minimodem, pode realizar recarga de
pré-pagos, contratação de Pacotes WI-FI e acessar os serviços TIM WI-FI, TIM Music
Store, TIM Games, TIM Café, Facebook, Twitter, Orkut e MSN além de enviar e receber
SMS.
4.6. Oferta de Longa Distância
Na longa distância, a TIM manteve sua estratégia de aumentar o market share do CSP
41 na sua base de clientes e promover a migração de tráfego de longa distância feito
através de acessos fixos de outras operadoras para a TIM, mantendo ações de
fidelização e retenção de seus clientes de alto valor. Para isso, a TIM manteve a longa
distância incorporada à suas principais ofertas em 2010.
Com o foco nas ofertas como “Infinity” e “Liberty”, a TIM estimulou o tráfego LD entre
seus 51 milhões de assinantes, beneficiando-se do diferencial de sua rede de voz
presente em todos os estados do Brasil. Ambos os plano permitem que o usuário fale
de forma ilimitada para qualquer número TIM do país através do código 41. No plano
“Infinity” paga-se apenas o primeiro minuto de cada ligação, e no plano “Liberty” é
cobrada uma assinatura que permite quantidade ilimitada de ligações.
Além disso, foram conduzidas diversas ações de marketing direto, promoções para
novos clientes e iniciativas de comunicação segmentada, como por exemplo,
veiculação de vinhetas nos aeroportos e renovação do material em pontos de venda
para estimular o uso do CSP 41.
4.7. Oferta de Roaming Internacional
No âmbito de oferta de Roaming Internacional, em 2010, foram lançados os pacotes
compartilhados de roaming para o público corporate de 250, 500 e 1000 minutos, e
para o público consumer o pacote de 100 minutos especial para Estados Unidos
(pacote mais barato válido para uso somente nesse país).
Além desses, em outubro, ocorreu o lançamento do serviço aéreo a bordo de
aeronaves nacionais em parceria com a operadora On air. Esta última fechou contrato

17 | P á g .

com a TAM e agora os clientes TIM têm o serviço de voz e dados a bordo das
aeronaves que possuem o sistema instalado.
A TIM ainda manteve seus serviços diferenciados de pacotes de voz e dados para uso
no exterior. Para clientes pessoa física foi mantido o conceito “First Call Free”, que
disponibiliza três minutos na primeira chamada recebida ou originada em viagens
internacionais, e para clientes pré pago houve uma oferta agressiva em preço para
fomentar a utilização. No caso dos clientes corporativos, o serviço Blackberry Ilimitado
no exterior continuou com grande apelo, pois a TIM disponibiliza um pacote mensal de
dados específico para este serviço, possibilitando conexão ilimitada GPRS/EDGE/3G em
todos os países onde a TIM possui cobertura.
4.8. Telefonia Fixa
A aquisição da Intelig contribuiu para fortalecer a oferta fixa da TIM, ampliando ainda
mais a diferenciação e foco das mesmas. Isto se traduziu em lançamentos importantes
em 2010.
A companhia lançou o “Tim Fixo Pré”, um serviço de voz fixo destinado aos usuários
pré-pagos (sem taxa mensal ou exigência mínima de recarga). Para promover sua
nova oferta, a TIM preparou a promoção “Recarga Bonificada”, onde o cliente recebia
10 vezes o montante da recarga para utilizar em chamadas locais ou intra-rede (fixo e
móvel). Este novo produto reforça o portfólio de produtos convergentes da TIM,
adicionando uma atrativa e simples solução para telefonia fixa residencial.
No terceiro trimestre de 2010, a companhia expandiu seu portfólio “TIM Fixo” com um
novo plano chamado “TIM Fixo Mais”, que consiste em uma taxa mensal de R$39,90
(R$20 para clientes portados) por 1.000 minutos para qualquer ligação de fixo para
fixo. Além disso, a TIM adicionou promocionalmente para todos os seus clientes póspagos fixos, (novos e atuais) tarifas grátis para três números móveis da TIM até o fim
do ano.

18 | P á g .

5. Operações Comerciais
A TIM possui um amplo canal de distribuição de vendas de chips e recargas em todos
os estados do Brasil, consolidando sua presença nacional desde 2002. A Companhia
conta com mais de 9 mil pontos de vendas, entre lojas premium e revendedores
(exclusivos ou multi-marca), além de contar com a capilaridade das grandes redes de
varejo. Nossos clientes do serviço pré-pago contam, além dos pontos de vendas
tradicionais, com canais alternativos para recarga, como supermercados e bancas de
jornais, totalizando cerca de 398 mil pontos espalhados por todo o Brasil.
O ano de 2010 foi de consolidação para a área Comercial. As mudanças realizadas em
2009 sofreram alguns ajustes e o modelo de go-to-market que resultou em volumes
crescentes de vendas ao longo do ano anterior foi aprofundado, culminando com um
novo recorde de vendas em 2010. Os canais alternativos para venda de chips pré pago
tiveram uma importância fundamental para a construção deste resultado.
A TIM, em 2010, atingiu a marca de 28,6 milhões de adições brutas, sendo 25,2
milhões de acessos pré Pagos e 3,4 milhões pós Pagos. Estes números representam
um crescimento de 38,3% em relação a 2009 (41,2% no pré e 20,6% no Pós).
No Pré-Pago, o principal motor de crescimento continuou sendo o plano “Infinity Pré”,
lançado em 2009, e que teve sua proposta de valor incrementada pelo lançamento de
ofertas inovadoras como “Infinity Mais” (voz) e “Infinity Web” (dados). O crescimento
das adições brutas foi feito, em grande parte, através de canais alternativos, mais
econômicos, o que permitiu conciliar maior volume de vendas com maior eficiência de
custos. O faturamento de recarga cresceu 18% no ano, sendo que mais de 94% das
recargas já são feitas via Canal Eletrônico. Este ótimo desempenho do canal eletrônico
é resultado do Projeto TIM PDV, que vem sendo implementado pela TIM desde 2007 e
que viabiliza a ampliação da venda de recargas eletrônicas.
Já no Pós-Pago Consumer, foi mantido o portfólio diferenciado de planos (Infinity,
Liberty e Da Vinci) com o lançamento de novas ofertas inovadoras de voz (“Infinity
Mais”) e dados (“Liberty Web”) tornando os benefícios para os clientes ainda mais
atrativos. A TIM manteve também a modalidade de comercialização de “Chip Avulso”,
sem fidelização, oferecendo descontos no valor das franquias e aparelhos parcelados
em 12x. Esta combinação proporcionou um desempenho 33% maior nas adições
brutas deste segmento versus 2009.
No segmento business (PME), o portfólio de planos continuou sendo modificado,
focando na segmentação das necessidades dos usuários para melhor atender aos
clientes corporativos. O lançamento dos planos “TIM Liberty Empresa” e “TIM Empresa
Mundi” aliado a manutenção de uma rede altamente capilar com mais de 4.000
vendedores viabilizou um desempenho mais constante no volume de vendas ao longo
do ano, tendo batido recordes de vendas por vários meses e fechando o ano com o
maior volume de vendas da história do canal (+23% vs 2009).
Esta abordagem comercial em conjunto com as inovações de oferta permitiu à TIM a
ter um forte crescimento de vendas em 2010 sem aumentar os custos de aquisição,
pelo contrário, o SAC (Subscriber Acquisition Cost) unitário caiu 36,4% em comparação
ao ano de 2009.
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Para 2011 a perspectiva é de crescimento em todos os segmentos, focando em
desenvolver regiões com menor desempenho e melhorando a eficiência e qualidade de
cada canal.
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6. Intelig
6.1. Sinergias TIM e INTELIG
A aquisição da INTELIG trouxe sólidos benefícios para a TIM, através de relevantes
sinergias geradas com a rede da Intelig. A infraestrutura complementar da Intelig à
rede da TIM, como a rede metropolitana de fibra ótica e seu extenso backbone
permitiu a TIM, em 2010, acelerar o desenvolvimento de sua rede 3G e gerar
importantes economias de OPEX. Estes benefícios ainda continuarão a ser vistos no
próximo ano.
No âmbito comercial, a integração entre TIM e Intelig pôde claramente melhorar a
posição competitiva da TIM, especialmente no segmento corporativo, onde a Intelig
sempre atuou com forte presença.
6.2. Linhas de Negócio e Abordagem Comercial
A INTELIG possui três principais linhas de negócio: segmento residencial, corporativo e
wholesale. Para o segmento residencial, oferece serviços de telefonia local e LD (CSP
23) além de provedora de internet. Para o segmento corporativo, possui oferta de voz
e dados para todos os sub-segmentos do corporativo, incluindo contas do governo. A
companhia também opera no mercado de Wholesale, com a venda de transporte de
voz e dados para outras operadoras de telecom.
No segmento residencial a INTELIG investiu na criação de novos canais de venda como
televendas e porta-a-porta, ganhando capilaridade na conquista de novos clientes. A
venda de planos de longa distância cresceu significativamente ao longo do ano, tendo
batido em dezembro o recorde de vendas para clientes pessoa física, com um volume
de mais de 300 mil pacotes.
Durante o último ano, esta integração possibilitou a conquista de grandes contas
governamentais como os governos estaduais de Rio de Janeiro e de São Paulo, além
de importantes empresas em diversos segmentos de indústria, alavancando as vendas
corporativas.
Na frente de Wholesale, foram mantidos importantes contratos de transporte e
aprofundada a parceria com a Sparkle empresa do grupo Telecom Itália que atua como
fornecedora de serviços de transporte internacional de voz e dados.
No início do ano, a marca foi relançada, através de uma campanha nacional com o
slogan “Intelig agora é TIM”, incentivando o uso do código 23 de longa distância da
Intelig.

6.3. Oferta de Longa Distância
O ano de 2010 marcou a retomada dos investimentos em comunicação do serviço de
Longa Distância da Intelig com o código 23, fomentando a competição num segmento
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que se mostrava carente de novidades. Iniciou-se o ano comemorando os 10 anos da
Intelig com o lançamento da oferta “Aniversário 10 Anos Intelig 23”, presenteando o
cliente com a tarifa super-promocionada de R$0,10/min para chamadas nacionais de
Fixo para Fixo, a qualquer hora em qualquer dia da semana. A simplificação do
conceito e a agressividade da oferta, aliados à presença na mídia de massa da Intelig
multiplicaram de forma significativa o tráfego de longa distância usando o 23.
No segundo semestre, a oferta foi reformulada aproveitando o bom momento gerado
na 1ª metade do ano, quando foi lançada a nova fase da campanha sob o mote “Se
Liga 23”. Para essa nova fase foi utilizada a imagem de um ator renomado (Selton
Mello) para promover o serviço com as ligações de longa distância de fixo para fixo a
R$0,23 por minuto a qualquer hora do dia, quebrando paradigmas e mudando os
hábitos de uso de seus clientes. Um grupo de 23 países também contemplava essa
tarifa flat de R$0,23/min para chamadas de longa distância internacional. Num
confronto direto de comparação com as tarifas das concorrentes, a campanha “Se Liga
23” evidenciou a economia e a simplicidade do 23, elevando ainda mais o tráfego de
LD.
6.4. Oferta Fixa e Dados
No segmento corporativo, a INTELIG expandiu sua atuação de mercado abrangendo
não somente o segmento de Grandes Contas mas também de Pequenas e Médias
Empresas através do lançamento da oferta “Sem Fonteiras 23” em Maio de 2010. Essa
oferta se diferencia por cobrar a mesma tarifa de ligação local para DDD, além de
estender as ligações grátis para qualquer linha móvel da TIM (proporcionando uma
economia de até 50%). Pela primeira vez em sua história a INTELIG fez campanha
publicitária para esse tipo de produto, corroborando a intenção do grupo em investir
nessa nova operação. Dois produtos de acesso dedicado internet, “IP Fácil” e “IP Max”,
com velocidades de 1Mbps até 100Mbps foram lançados para atender a demanda de
dados do segmento corporativo.
No segmento residencial, foi lançado um piloto em bairros selecionados da cidade de
São Paulo de um serviço multi-play: o “Intelig Combo”. O serviço oferece telefonia fixa
junto com o primeiro plano de banda larga de alta velocidade com tecnologia BPL
(Banda Larga por Linha de Energia), através uma parceria com a AES Eletropaulo.
Ainda no primeiro semestre, a Companhia fechou uma parceira com a IBM para
oferecer o “IBM Lotus Traveller”, uma ferramenta que permite que os clientes acessem
o e-mail através do software IBM Lotus Notes. O serviço é direcionado para a área de
Grande Contas (1000 maiores companhias do Brasil) com o objetivo de promover a
migração de ferramentas de suporte corporativo aos dispositivos móveis.
6.5. Rede
A INTELIG possui uma infra-estrutura que permite aos seus clientes obter soluções
integradas e personalizadas. A empresa possui uma rede de fibra óptica instalada de
Norte a Sul do País (100% digital) totalizando mais de 500 mil km de cabos de fibras
ótica, com um extenso backbone de 16 mil km e redes metropolitanas nas principais
capitais do país. Além disso, a empresa conta com centrais telefônicas, estações de
satélites, conexão às grandes redes internacionais e capacidade nos principais sistemas
de cabos submarinos.
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7. A Marca TIM e Campanhas publicitárias
7.1. A Marca TIM
Em 2010, após promover uma revolução no hábito das pessoas se comunicarem,
lançando planos com conceitos de comunicação ilimitada, a TIM manteve o
compromisso de inovar e melhorar cada vez mais a qualidade de seus serviços. O
resultado: a TIM foi a empresa que mais cresceu no ano de 2010, fechando o ano com
mais de 51 milhões de clientes. Com a assinatura “Você, sem Fronteiras”, consolidou
seu posicionamento de empresa que pensa diferente, acreditando que pode agregar
vantagens até o momento ainda não experimentadas pelo mercado de Telecom,
potencializando o seu cliente ao máximo. A manutenção de seu portfólio inovador, com
planos que permitem falar mais e pagar menos como o “Infinity” e outro com
proposta de comunicação ilimitada como o “Liberty”, foi o grande diferencial para
alavancar o seu crescimento no mercado.
7.2. Campanhas publicitárias
A estratégia de comunicação para 2010 foi baseada em consistência de informações e
coerência com o cenário. Podem-se destacar dois movimentos importantes, sendo um
a campanha publicitária que lançou um compromisso de apresentar as melhorias de
cobertura e qualidade de sinal, em que o cliente pode acompanhar o desenvolvimento
do plano de expansão através da mídia. E outro que foi o trabalho de consolidação dos
planos “Infinity” e “Liberty”, que estiveram presentes ao longo do ano em todas as
propostas de comunicação. A marca manteve em sua comunicação o Blue Man Group
com o firme propósito de gerar reconhecimento público.
Em 2010, a TIM realizou mais de 25 campanhas de planos e promoções, e fechou o
ano com um filme de retrospectiva que relembrou os grandes lançamentos do ano e
seus principais benefícios ao cliente. A promessa que fica é que a empresa continuará
inovando para que seu cliente possa romper as fronteiras diárias, se sentindo cada vez
mais sem fronteiras.
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8. Recursos Humanos
A TIM fechou o exercício de 2010 com 9.081 colaboradores em todo o Brasil, um ativo
intangível e fundamental para o sucesso de seus negócios. Trata-se de uma equipe
altamente qualificada, onde 44,9% dos colaboradores possuem ou estão cursando
nível superior e 5,3% já são pós-graduados; os outros 47,8% concluíram o ensino
médio e apenas 2% não o fizeram. É uma equipe jovem: 74,9% dos colaboradores
têm até 35 anos; 18,9% estão entre 36 e 45 anos; e 6,2% estão acima dos 45 anos de
idade. Adicionalmente, seu corpo funcional é composto também por 26 terceirizados e
177 estagiários.
O respeito aos direitos dos colaboradores (seu bem-estar e motivação) tem sido foco
das iniciativas anualmente implementadas pela TIM, que além de oferecer incentivos e
oportunidades, procura envolvê-los na condução dos negócios e investe no
desenvolvimento profissional, de forma a promover seu total comprometimento com as
metas da Companhia.
Um dos pilares da gestão de Recursos Humanos é possibilitar o auto-desenvolvimento
dos colaboradores, por meio de programas de formação inovadores. Em 2010, a TIM
registrou 10.732 participantes no Programa de Treinamento e Capacitação, totalizando
433 mil horas, ou uma média de 40 horas por funcionário. O resultado foi fruto de
ações voltadas principalmente ao desenvolvimento de competências core da
companhia, através das iniciativas de formação internacional com escolas de negócio
de renome mundial, e oportunidades de graduação aos colaboradores que ainda não
tiveram a oportunidade de iniciar/concluir seus estudos.
A atração e desenvolvimento de profissionais de valor é uma prioridade na companhia,
que desenvolveu o programa “Talentos sem Fronteiras”: uma iniciativa com o objetivo
de identificar e buscar os melhores jovens profissionais no mercado de trabalho,
preparando-os a assumirem posições de destaque e relevância na empresa. Em 2010,
foram selecionados 84 jovens talentos.
A qualidade de vida também está entre as principais preocupações da Companhia, que
deu continuidade a programas voltados para a saúde e o bem-estar com o objetivo de
reduzir o estresse e promover hábitos saudáveis na rotina de seus colaboradores.
Adicionalmente a TIM oferece aos colaboradores o plano de previdência
complementar, que em 2010 contou com a adesão de 81% do quadro funcional.
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9. Atendimento ao cliente
A qualidade no atendimento ao cliente é uma das prioridades da nova gestão da TIM.
Em 2010, continuaram os investimentos na melhora da satisfação do cliente e na
qualidade da prestação do serviço.
A equipe de Satisfação do Cliente acompanha as observações dos usuários por meio de
pesquisas qualitativas e de trabalhos de monitoria, medidas de forma independente e
objetiva, com o propósito de aprimorar a qualidade e atuar na correção dos processos.
Para isso, foram contratadas pesquisas a fim se de obter diagnósticos precisos de
diferentes situações.
Também em 2010, a TIM permaneceu com iniciativas que visam o diálogo com os seus
clientes por meio de associações de defesa do consumidor, públicas e privadas,
firmando um relacionamento de transparência e de credibilidade.
O resultado destas ações pode ser verificado na redução de 12% no volume total de
reclamações recebidas pelos diversos canais da TIM e nos últimos números divulgados
pela Pesquisa de Satisfação, que apresentou resultados muito positivos como a
satisfação do serviço de internet móvel, seja através do aparelho celular ou de
modems, além de um maior porcentual de problemas solucionados para clientes pós
pago de alto valor.
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10. Rede
10.1. Cobertura Nacional
A estrutura de rede de telefonia celular da TIM é baseada na tecnologia GSM. A TIM
possui um alcance nacional de aproximadamente 94% da população urbana, sendo a
maior cobertura GSM do Brasil, com presença em 3.203 cidades. A TIM conta também
com uma extensa cobertura de dados em todo país, sendo 100% GPRS, dos quais
79% com EDGE, além de possuir uma sofisticada rede de Terceira Geração (3G)
disponível para mais de 54% da população urbana do Brasil.

A TIM vem realizou ao longo do ano significativos investimentos, sendo R$1,7 bilhão
somente em rede, para ampliação de cobertura e capacidade, acompanhando assim o
crescimento de tráfego de voz e dados.
A Companhia manteve o programa interno iniciado em 2009 de monitoramento da
qualidade de rede, baseado em medições amostrais realizadas nas vias das principais
áreas metropolitanas do país. O programa acompanha o desempenho de rede da TIM
e também das demais operadoras móveis, e é utilizado para realizar ajustes finos e
proporcionar melhoria de qualidade na rede.
Os investimentos em rede e o programa de monitoramento ajudaram a perpetuar os
resultados conquistados em 2009. Em 2010, a TIM atingiu 100% das metas de
qualidade de rede estabelecidas pela Anatel durante 11 dos 12 meses do ano (em
fevereiro o indicador foi 99,5%), com isso foi assumida a liderança de qualidade de
rede superando os demais concorrentes.
Além disso, atingiram-se os menores níveis no indicador de queda de chamada com
uma média de 0,6% no último trimestre do ano. O desempenho evidencia o
comprometimento da TIM em prover um serviço de excelente qualidade mesmo com
forte crescimento do tráfego de voz e dados no período, em função do sucesso do
novo portfólio de ofertas.
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10.2. Cobertura Internacional (Roaming)
No exterior, a TIM continua a ampliar a disponibilidade de serviços de roaming
internacional: já são mais de 450 redes disponíveis em mais de 200 países nos seis
continentes (incluindo Antártica) para o uso de Voz e 153 países com cobertura de
dados (GPRS/EDGE) e Multimídia (MMS), o que a mantêm na liderança de mercado
nesse segmento. Além disso, a empresa também é líder na cobertura para clientes prépagos disponibilizando o serviço em 40 países. A partir de 2009, a TIM também
disponibilizou o 3G no exterior, em 2010 a cobertura foi ampliada para 75 países. No
intuito de proporcionar ainda mais comodidade ao usuário do serviço, os clientes que
viajam ao exterior também possuem cobertura a bordo de Cruzeiros Marítimos e
Aeronaves.
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11. Desempenho Operacional e Financeiro
A análise de demonstração de resultado refere-se às operações da TIM+INTELIG.
11.1. Desempenho Operacional
A base total de assinantes da TIM encerrou o ano de 2010 com 51,0 milhões de
clientes, um crescimento da base de 24,1% se comparado com 2009, com participação
de mercado de 25,1%.
A TIM adicionou 9,9 milhões de novos clientes à sua base em 2010, sendo 4,1 milhões
de linhas somente no quarto trimestre, quase triplicando os 1,5 milhões do quarto
trimestre de 2009. No ano, a empresa foi responsável por 34,2% do total de adições
líquidas do mercado.
Este desempenho é resultado do reposicionamento da Companhia e a ótima resposta
aos novos planos, refletindo no maior nível já alcançado de adições brutas, sendo 28,6
milhões de linhas no ano (+38,3% A/A) e 9,3 milhões no trimestre (+53,8% A/A).
A base do segmento pré-pago alcançou 43,5 milhões de usuários (25,7% acima de
2009), enquanto a do pós-pago ficou em 7,5 milhões de usuários no trimestre (15,7%
acima do registrado em 2009).

Base de Clientes e Market Share
(Milhões de linhas)
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O MOU (média mensal de minutos por usuário) atingiu 116 minutos em 2010, sendo
que no último trimestre alcançou 129 minutos (crescimento de 30% ano-a-ano), em
reflexo ao forte incentivo ao uso em razão das ofertas baseadas em comunidade.
O ARPU (receita media por usuário) foi de R$23,7 em 2010, uma redução de 10,8%
se comparado com 2009. A queda é explicada pela redução do mix pós-pago no
período e queda na receita de incoming.
11.2. Desempenho Financeiro
A receita bruta de serviços ficou em R$18.761 milhões em 2010, uma expansão de
8,5% quando comparado a 2009. A receita bruta de produtos totalizou R$1.558
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milhões, o que representa uma redução de 9,3% A/A. A receita bruta total se expandiu
6,9% chegando a R$20.319 milhões.
A receita líquida total foi de R$14.457 milhões em 2010 (uma expansão de 5,2%
A/A), enquanto a receita líquida de serviços totalizou R$13.572 milhões (6,1% a
mais do que em 2009), impactada principalmente pela expansão da receita de voz
(local e LD). A receita líquida de produtos totalizou R$886 milhões no ano, uma queda
de 7,6% em relação ao ano anterior, refletindo e estratégia da TIM na venda de chip
avulso.
Receita Líquida de Serviços
(R$ Milhões)
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2010
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Os custos e despesas operacionais de 2010 totalizaram R$10.264 milhões (uma
leve expansão de 0,6% A/A). Apesar da expansão das operações da empresa que
acabaram aumentando as linhas de comercialização (+3,4%) e custo com produtos
vendidos (+10,9%), o plano de eficiência da empresa reduziu os custos com pessoal (7,5%) e as provisões para devedores duvidosos (-25,9%). A estratégia do chip avulso
também contribuiu para a manutenção dos níveis de custo, pois reduziu a quantidade
de subsídios que a empresa concedia. Os custos gerais e administrativos e com rede e
interconexão ficaram praticamente estáveis em relação ao ano de 2009. Além disso,
houve queda de 6,2% na linha Outras Despesas.

OPEX
(R$ Milhões)
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O EBITDA totalizou R$4.194 milhões em 2010, um crescimento de 18,4% comparado
a 2009, atingindo a margem de 29% no ano. O EBITDA acumulado de 2010 foi o
maior já alcançado pela empresa, e a evolução das margens (2009 fechou com
margem de 25,8%) comprova que a empresa conseguiu conciliar crescimento de
receita com aumento de rentabilidade.
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EBITDA e Margem EBITDA
R$ Milhões
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O lucro líquido de 2010 totalizou R$2.212 milhões, com crescimento de 176% em
comparação aos números registrados em 2009. O salto é decorrente de um melhor
resultado operacional, mas também de um impacto significante da utilização de
créditos tributários que totalizaram aproximadamente R$1,2 bilhões e impactaram
positivamente no resultado.

Lucro Líquido
(R$ Milhões)
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Os investimentos alcançaram o montante de R$2.836 milhões, 4,9% maior do que
em 2009 em termos nominais, mas na mesma proporção da receita do 4T09. Em 2010,
o Capex esteve principalmente focado na cobertura de rede e capacidade de suportar
o aumento do tráfego. Com relação ao 3G, TIM manteve a estratégia em cobertura
right on spot, focando nas áreas de maior densidade e fornecendo uma qualidade de
serviços superior.
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CAPEX
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A dívida bruta acumulou o total R$3.378 milhões (dos quais 72% em longo prazo)
em 2010. Houve uma substancial redução na dívida se comparada à de 2009 (que era
de 4.240) devido, principalmente, a financiamentos que venceram durante o ano e não
foram renovados. A dívida da Companhia é composta por financiamentos de longoprazo com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o BNB
(Banco do Nordeste do Brasil) e EIB (European Investment Bank), assim como
empréstimos de outras instituições financeiras locais e internacionais.
Aproximadamente, 22% da dívida total é denominada em moeda estrangeira (Dólar),
sendo 100% protegida em moeda local. O custo médio da dívida ficou em 10,06% ao
final de 2010, comparado ao custo de 9,67% ao final de 2009, seguindo a tendência
de alta na taxa Selic no período.
As disponibilidades alcançaram R$2.394 milhões, resultando em uma posição de
dívida líquida (dívida bruta - disponibilidades) de R$984 milhões, uma redução de mais
de 40% A/A.

Dívida Bruta
(R$ Bilhões)
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12. Responsabilidade Sócio-ambiental
As estratégias comerciais competitivas e a retomada, de forma rentável, de
participação no acirrado mercado de telefonia móvel marcaram a nossa atuação em
2010. O resultado foi a consolidação do novo posicionamento da marca TIM no Brasil.
A empresa investiu na estratégia de renovação do portifólio de serviços, para oferecer
aos clientes maneiras inteligentes de falar mais e gastar menos com os planos
“Infinity” e “Liberty”. O que não mudou foi a nossa missão de se aproximar do cliente
para oferecer possibilidades inovadoras de conectividade, com foco em suas
expectativas e necessidades diversificadas, contribuindo como agente de evolução
social por meio de uma gestão sustentável.
Tendo sempre em mente a necessidade de inclusão social, incrementamos a cobertura
TIM em localidades pouco populosas e de baixo retorno econômico. Em 2010, também
expandimos nossa cobertura para mais 300 municípios e permanecemos firmes no
propósito de entender ainda mais suas necessidades. Prova desse compromisso foi a
redução de 12% no volume total de reclamações recebidas pelos diversos canais da
TIM, mesmo com o crescimento de 37% de sua base de usuários, de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010. O movimento foi refletido no índice de qualidade de rede da TIM,
aferido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e conquistado pela TIM
em dez meses ao longo de 2010.
Como prova de gestão sustentável, os colaboradores da TIM trabalham arduamente
para crescer com rentabilidade de longo prazo. No ano passado, tivemos crescimento
de 6,1% da receita líquida de serviços e hoje é a principal alavanca de crescimento do
Grupo Telecom Itália. Isso representa que o mercado brasileiro será cada vez mais o
centro de toda a estratégia e desenvolvimento dos negócios do Grupo.
A Companhia tem consciência dos potenciais impactos negativos do seu segmento de
negócios, como os resíduos da rotatividade na troca de celulares e das emissões
eletromagnéticas das Estações Rádio Base (ERB). As estratégias da TIM geram
subprodutos positivos neste sentido, pois um modelo de oferta baseado no chip avulso
pode adiar a substituição de aparelhos e o compartilhamento de redes e sites,
diminuem o impacto ambiental dos sistemas de acesso.
Com o objetivo de atuar decisivamente no desenvolvimento sustentável, o nosso
Comitê de Controle Fiscal e Governança agora é também responsável pela discussão
dos temas relativos à sustentabilidade. E o reconhecimento por esse trabalho se
concretizou com a inclusão pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), da BM&F Bovespa, e no Índice de Carbono Eficiente (ICO²) lançado
este ano pela Bolsa.
Acreditamos que nosso setor é parte da solução para enfrentar os dilemas de
crescimento econômico, levando em consideração os limites do meio ambiente. Ao
ampliar a oferta de serviços que alteram o padrão de mobilidade das pessoas, como o
plano “Infinity”, que viabiliza chamadas longas em DDD ao preço de ligação local, a
necessidade de deslocamento é reduzida e pode se refletir na queda das emissões de
CO2, o principal gás de efeito estufa responsável pelo aquecimento global. Para
conhecer e dar transparência às emissões de gases que impactam o meio ambiente, a
TIM fez um inventário para 2008 e 2009, e contratou uma empresa especializada para
elaborar e aprimorar o relatório de 2010. Este trabalho servirá de base para a definição
da nossa política de mudança climática.
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Como prova do empenho em aproximar pessoas, a TIM se tornou líder no mercado de
longa distância no País, com 40% das chamadas efetuadas com o DDD 41. Além disso,
comemoramos o sucesso da integração com a INTELIG com a contratação de mais de
300 mil planos de longa distância comercializados por televendas, em dezembro. O
número foi 15 vezes maior que o registrado no mesmo mês de 2009 e 21% superior
ao vendido em novembro.
Outro motivo de orgulho: no ano passado, passamos a integrar a Plataforma Empresas
pelo Clima, iniciativa voluntária coordenada pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVCes). Como única representante do
setor, essa ação reúne líderes setoriais atentos às questões climáticas no mundo e
seus efeitos. A TIM ainda oferece aos seus clientes e funcionários oportunidades de
também contribuírem por um mundo melhor. Os clientes encontram no portifólio da
operadora a opção para fazer escolhas mais conscientes com a linha de aparelhos com
menor impacto ambiental. Os funcionários, por sua vez, são convidados a realizar o
curso de sustentabilidade no @aula TIM, ferramenta de e-learning disponível para
expandir internamente os conceitos de sustentabilidade.
Ainda na seara iniciativas, há oito anos a empresa lançou o projeto TIM Música nas
Escolas, que concluirá seu ciclo de vida em 2011. A iniciativa já beneficiou mais de 20
mil alunos de escolas públicas em 13 cidades brasileiras e conta com oficinas musicais
e grupos diferenciados, como os Núcleos de Agitação Cultural, os aprendizes de áudio,
as baterias-mirins e os Pequenos Embaixadores da Paz. O programa deu origem a
orquestras em seis cidades. No Rio, o grupo lançou um CD.
Para reforçar sua posição de transparência e compromisso com os consumidores, a
TIM mantém diálogos e parcerias com usuários e órgãos de defesa do consumidor. A
companhia atua fortemente no tratamento preventivo tendo em vista a redução das
demandas negativas e acredita que tais ações serão refletidas de forma positiva no
cumprimento dos acordos assinados com a Fundação Procon São Paulo e com o
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) para redução das ações
recebidas pelos órgãos.
Em 2011, a TIM tem como desafio é seguir crescendo com rentabilidade, com foco na
qualidade dos serviços e mantendo a pegada de inovação. Continuaremos a
acompanhar a velocidade do mercado sem perder a visão no longo prazo que está
implícita no esforço de todos por um desenvolvimento mais sustentável. Estamos
confiantes de que, com a participação de nossos stakeholders, saberemos somar
tecnologia, competências e potencial de criatividade para continuar a resolver, com
sucesso, os dois lados desta equação.
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13. Governança Corporativa
A TIM conduz seus negócios com ética e transparência, dentro das melhores práticas
de governança corporativa. A TIM é uma sociedade por ações, de capital aberto,
administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria e, ainda,
supervisionada por um Conselho Fiscal, que também exerce a função de Comitê de
Auditoria.
A Companhia conduz seus negócios com boa-fé, lealdade, veracidade e, ainda,
baseando-se em quatro importantes princípios gerais:
(I) liberdade de decisão;
(II) acesso à informação;
(III) igualdade de tratamento; e
(IV) transparência.
13.1. Política de Divulgação
A TIM Participações adotou em 2003 uma Política de Divulgação e Uso de informações
e de Negociação de Valores Mobiliários, nos termos das determinações da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), ao qual os administradores da Companhia aderiram
mediante assinatura de termo de adesão. Como parte dessa política, estabeleceu-se
um código de conduta a ser seguido por todos os funcionários com acesso a
informações privilegiadas, além de terem sido impostas restrições às negociações com
papéis da Companhia em determinados períodos.
13.2. Conselho de Administração
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração, órgão de deliberação
colegiada que exerce a administração superior da Companhia e é composto por nove
membros com mandato de dois anos, permitida a reeleição.
Os deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração são
determinados pela legislação brasileira, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo
Regimento Interno do Conselho de Administração. Todas as decisões tomadas pelo
Conselho de Administração são registradas em atas e consignadas no livro de Atas do
Conselho de Administração, arquivado na sede na Companhia.
O Conselho se reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente
mediante convocação feita por seu Presidente, ou por quaisquer dois Conselheiros, ou
pelo Diretor Presidente da Companhia. O Presidente do Conselho poderá convidar para
participar das reuniões do órgão qualquer membro da Diretoria, outros executivos da
Companhia, assim como terceiros que possam contribuir com opiniões ou
recomendações relacionadas às matérias a serem deliberadas pelo Conselho. Os
indivíduos convidados a participar das reuniões do Conselho não terão direito de voto.
O Conselho de Administração possui dois comitês de assessoramento, com função
recomendatória, e são compostos apenas por membros do Conselho, quais sejam, o
Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa.
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13.3. Diretoria
A Diretoria é o órgão de representação e executivo de administração da Companhia.
Formada por 1 diretor presidente e 6 diretores executivos, é eleita pelo Conselho de
Administração para um mandato de dois anos. Todos os Diretores serão eleitos pelo
Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo.
13.4. Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização dos atos da administração da Companhia e
de informação aos acionistas, devendo funcionar permanentemente. O Comitê de
Auditoria, representado pelo Conselho Fiscal, está instalado e funcionando desde 2004,
e é composto por profissionais independentes reconhecidos pelo mercado, que não
mantêm qualquer outro vínculo com a Companhia
13.5. Estrutura Acionária

Composição Acionária – Após Incorporação da Intelig
Ordinária

%

Preferencial

%

Total

%

TIM BRASIL

650.537,118

77,14

990.098.815

60,65

1.640.635.933

66,27

Outros

192.744.359

22,86

642.354.768

39,35

835.099.127

33,73

TOTAL

843.281.477

100,00

1.632.453.583

100,00

2.475.735.060

100,00

O capital social da encerrou 2010 com montante total de R$ 8.149.096.024,13,
representado por 843.281.477 ações ordinárias e 1.632.453.583 ações preferenciais,
totalizando 2.475.735.060 ações. A TIM Brasil Serviços e Participações S.A. detém o
controle acionário da TIM, com 66,27% das ações.

M INORITIES
(192,744,359)
(642,354,768)
(835,099,127)

(650,537,118)
(990,098,815)
(1,640,635,933)

NUMBER OF SHARES
Common

%

843,281,477

34.06

Preferred
1,632,453,583

%
65.94

Total
2,475,735,060

%
100.00
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13.6. Direito dos Acionistas
Cada uma das ações ordinárias dá a seu detentor o direito a um voto nas assembléias
de acionistas. Os detentores de ações preferenciais não têm direito a voto, mas podem
participar ou se dirigir à assembléia de acionistas. Um dos membros do Conselho Fiscal
e seu suplente são eleitos pela maioria dos votos dos detentores de ações preferenciais
da Companhia. Cada um dos acionistas da Companhia detém direito de preferência na
subscrição de ações em qualquer aumento de capital, na proporção de sua
participação no capital.
13.7. Política de Dividendos
Conforme o Estatuto Social da TIM Participações, a Companhia deve distribuir como
dividendo obrigatório, a cada exercício social, findo em 31 de dezembro, desde que
haja valores disponíveis para distribuição, quantia equivalente a 25% sobre o lucro
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.
O Estatuto Social da Companhia assegura aos titulares de ações preferenciais o direito
de receber dividendo por ação correspondente a 3% do valor do patrimônio líquido da
ação, sempre que o dividendo estabelecido segundo este critério for superior ao
dividendo calculado pelo o critério descrito no parágrafo acima.
É mandatória a manutenção de uma reserva legal, a qual deve alocar 5% dos lucros
líquidos de cada exercício fiscal, até que o valor dessa reserva seja equivalente a 20%
do capital. A distribuição de dividendos anual é votada em Assembléia Geral Ordinária.
Em 2010, A Administração está propondo a distribuição de R$496,6 milhões aos
acionistas detentores de ações preferenciais e ordinárias. O montante total a ser
distribuído equivale à R$0,2006 por ação preferencial, R$2,006 por ADR (10 ações
preferenciais) e R$0,2006 por ação ordinária. A proposta será analisada na Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2011.
13.8. Lei Sarbanes-Oxley
A Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) prevê a verificação pela Companhia da
eficácia do sistema de controles internos que suporta as Demonstrações Financeiras,
com o objetivo de oferecer maior confiabilidade e transparência a essas informações.
Para obter a certificação, a avaliação feita pela administração sobre os controles
internos para o exercício de 2008, foi atestada por uma instituição especializada de
auditoria independente.
Em 2009, a TIM recebeu a certificação pelo cumprimento dos dispositivos exigidos pela
Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley referente ao ano de 2008, uma demonstração do
compromisso da Companhia aos mais elevados níveis de governança corporativa.
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14. Mercado de Capitais
As ações ordinárias da TIM Participações S.A. são transacionadas na Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) sob o código TCSL3, e as ações preferenciais sob o código
TCSL4. A Companhia ainda possui um programa de American Depositary Receipts
(ADRs) no mercado norte americano, que são negociados sob o código TSU na Bolsa
de Valores de Nova York (NYSE).
O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) encerrou o ano de 2010 cotado
a 69.304,81 pontos, acumulando valorização de 1,04% quando comparado ao mesmo
período do ano anterior. Ao longo do ano, a Bovespa apresentou um volume médio
diário negociado de R$4.72 bilhões, 10,6% inferior ao ano de 2009.
20
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O Dow Jones Industrial Average (DJIA), principal índice da NYSE, acumulou no ano
ganho de 11%, encerrando 2010 cotado a 11.577,51 pontos.
Em 2010, as ações negociadas da TIM totalizaram um volume financeiro de R$ 6.806,2
milhões, representando uma média diária de R$27,6 milhões. Na Bolsa de Nova York,
as ADR da TIM atingiram um volume total de US$3.184,1 milhões no ano, uma média
diária de US$12,6 milhões. A Companhia encerrou o ano com suas ações ordinárias e
preferenciais cotadas a R$6,81 e a R$5,51 na Bovespa, acumulando desvalorização de
4,76% e valorização de 7,62%, respectivamente, enquanto os ADRs atingiram na
NYSE a cotação de US$34,14, uma valorização de 14,9% no acumulado do ano.
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15. Outras Informações
Conforme o disposto na Instrução CVM nº 381/03, art. 2º, informamos que para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a empresa Price Waterhouse Coopers
S.A., ou qualquer parte a ela relacionada, não prestaram quaisquer outros serviços que
não de auditoria para a TIM Participações.
Considerações finais
A TIM Participações S.A., no objetivo permanente de manter um crescimento contínuo,
equilibrado e sustentável, agradece aos clientes pela fidelidade e reitera o
compromisso de buscar incansavelmente mecanismos para retribuir a preferência por
meio de um atendimento diferenciado e de qualidade. Nossos agradecimentos se
estendem também aos parceiros comerciais, fornecedores e instituições financeiras,
pelo apoio e confiança depositados e, em especial, aos colaboradores, sem os quais
não teríamos atingido nossos objetivos e, finalmente, aos acionistas, pelo apoio e
confiança na administração.
A Administração
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