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O maior centro comercial aberto do Rio estava completamente vazio e com lojas fechadas nesta sexta-feira

No Rio, queda da 
demanda varia 
de 50% a 95%, 
e deve piorar

O setor de comércio e serviços 
estima perdas superiores a R$ 100 
bilhões nos próximos meses. A 
projeção, feita pelo presidente da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), José César da 
Costa, tem como premissa a nor-
malização das atividades a partir de 
maio. “Caso os efeitos da pandemia 
avancem além desse período, o im-
pacto poderá ser ainda maior”, aler-
ta Costa.

A Confederação avalia que o 
pacote de medidas anunciado pelo 
Governo Federal no dia 18 de mar-
ço traz importantes avanços para 
que os empresários mantenham a 
viabilidade das suas empresas. Mas 

Comércio estima 
perdas em R$ 100 bi

a entidade defende medidas mais 
efetivas: suspensão, por três meses, 
da cobrança do ISS e do ICMS so-
bre a comercialização de produtos 
e serviços, para micro e pequenas 
empresas; suspensão do contrato 
de trabalho com acesso ao seguro-
desemprego; suspensão do reco-
lhimento do FGTS por três meses; 
suspensão de empréstimos por 60 
dias e da execução dos protestos 
em cartório pelo prazo de 60 dias.

A estimativa de perda pode ser 
considerada otimista diante do que 
se viu no Rio e em São Paulo nesta 
semana. O Polo Saara (Sociedade 
dos Amigos da Rua da Carioca e 
Adjacências), tradicional mercado 
popular no centro do Rio de Janeiro, 
teve queda de 95% nas vendas esta 
semana, na estimativa do presidente 
da associação, Eduardo Blumberg.

Muitas das 800 lojas já estão fe-
chadas, e os funcionários, em férias 
coletivas, disse Blumberg à Agên-
cia Brasil. A Saara gera cerca de 6 
mil empregos diretos. O presidente 
da associação afirmou estar muito 

preocupado, pois acredita que os 
negócios não vão conseguir reabrir 
as portas caso as medidas restritivas 
de circulação de pessoas perdurem 
por muito tempo. Para Blumberg, 
o governo deveria ajudar o empre-
sariado com medidas de socorro, 
como o adiamento do pagamento 
de impostos.

Segundo a Federação do Co-
mércio do Rio (Fecomércio-RJ), 
os empresários do segmento já 
observaram uma queda de 50% na 
demanda, nos últimos sete dias. A 
expectativa é que o impacto seja 
ainda maior nos próximos sete dias. 
Os empresários acreditam que a fal-
ta de demanda no setor deva atingir 
70%. Aproximadamente 83% do 
empresariado fluminense afirmam 
que terão problemas.

Se as restrições permanecerem 
por 30 dias e as expectativas ne-
gativas dos empresários se concre-
tizem, estima-se uma perda de R$ 
30 bilhões no mês, na economia do 
estado do Rio de Janeiro, avalia a 
Federação.

A crise econômica provocada 
pela pandemia de Covid-19 “en-
trará para a história como uma das 
piores que o mundo já experimen-
tou”. A avaliação é da secretária 
executiva da Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, em nota 
distribuída à imprensa.

Segundo Bárcena, a crise “terá 
efeitos devastadores na economia 
mundial, certamente mais intensos 
e diferentes dos sofridos durante a 
crise financeira global”, cujo epi-
centro foi em setembro de 2008. 
Ela alerta que “os países da Améri-
ca Latina e do Caribe não os esque-
cerão, pois serão impactados por 
vários canais”.

Ela prevê que o comércio mun-
dial será “gravemente afetado” e as 
diversas economias sofrerão tanto 
pela quebra da oferta, por causa da 
interrupção de fornecimento em di-
ferentes cadeias produtivas, quanto 
pela demanda por causa da perda de 
renda e do desemprego.

A estimativa da Cepal para o 
desempenho da economia regional 
em 2020 já era pessimista antes da 
expansão do coronavírus. Em de-
zembro, a comissão previu cresci-
mento de 1,3% este ano.

De acordo com as projeções da 
organização para 2020, se houver 
uma redução de 1,8% do Produto 
Interno Bruto em toda América La-
tina e Caribe por causa da doença, 
a taxa de desemprego na região po-
derá aumentar em dez pontos per-
centuais.

Se o cenário for confirmado, o 
número de pessoas pobres da região 
vai subir dos atuais 185 milhões 
para 220 milhões – contingente 
maior que a população brasileira 
(211,2 milhões, nos cálculos do 
IBGE. O número de pessoas em 
extrema pobreza (sem recursos 
para a manutenção da capacidade 
de trabalho) subirá dos atuais 67,4 
milhões para 90 milhões (quase o 
dobro da população do Estado de 
São Paulo, 46,1 milhões).

Na mesma linha, o secretário-
geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU), António Guterres, 
alertou nesta sexta-feira que uma 
recessão global é “praticamente 
certa” em razão da pandemia do co-
ronavírus.

Ele disse que a atual crise global 
de saúde é “diferente de qualquer 
outra num período de 75 anos na 
história das Nações Unidas”. Guter-
res se referiu ao informe da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT), que estima que “os traba-
lhadores em todo o mundo poderão 
perder até mesmo US$ 3,4 trilhões 
de receita até o fim deste ano”.

Cepal e ONU 
alertam para ‘crise 
devastadora’ na 
economia mundial

O sistema de saúde brasileiro, 
que há muito é bastante deficien-
te, pode entrar em colapso total em 
abril em decorrência da pandemia 
do coronavírus, disse nesta sexta-
feira o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, durante vide-
oconferência da qual participaram 
o presidente Jair Bolsonaro e repre-
sentantes de associações empresa-
riais brasileiras.

“No final de abril o sistema en-
tra em colapso. O colapso é quando 
você pode ter o dinheiro, o plano de 
saúde, a ordem judicial, mas não há 
o sistema para entrar”, afirmou o 
ministro.

A estimativa do Ministério da 
Saúde é que haja um crescimento 
dos casos da Covid-19 nos próxi-
mos 10 dias, uma subida mais agu-
da em abril, permanecendo alta em 
maio e junho. A partir de julho é a 
expectativa de início da desacelera-
ção. Em julho começa uma estabi-
lidade e em agosto um movimento 
de queda.

Mas a intensidade depende das 
medidas adotadas e do comporta-
mento das pessoas, destacou Man-
detta. Neste sentido, o ministro 
reiterou a importância da redução 
de circulação e iniciativas de isola-
mento.

“Para evitar esse colapso eventu-
almente pode ser necessário segurar 
a movimentação para ver se conse-
gue diminuir a transmissão. Quando 
tomamos medida de segurar 14 dias, 
o impacto só é sentido 28 dias de-
pois. A cadeia é sustentada e você 
quebra”, comentou Mandetta.

Covid-19 deve 
levar sistema de 
saúde a colapso 
em abril

Por meio de uma sessão virtual, 
histórica e inédita no Parlamento 
brasileiro, o Senado aprovou, com 
quórum de 75 senadores, por una-
nimidade, nesta sexta-feira, o Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDL) 
88/2020, que reconhece que o país 
está em estado de calamidade pú-
blica por causa da pandemia causa-
da pela Covid-19. 

Como qualquer alteração na pro-
posta obrigaria o texto a ser analisa-
do, mais uma vez, pela Câmara dos 
Deputados, o relator da proposta 
no Senado, Weverton Rocha (PDT-
MA), decidiu submeter o mesmo 
texto aprovado pelos deputados, na 
última quarta-feira, aos senadores.

Senado também 
aprova o estado 
de calamidade 
pública no país

O que já era uma dúvida antes 
do coronavírus, agora virou certe-
za. A economia do Brasil vai en-
trar em recessão. O secretário de 
Política Econômica do Ministério 
da Economia, Adolfo Sachsida, 
admitiu que o país deve ter reces-
são técnica no primeiro semestre. 
A recessão técnica caracteriza-se 
quando o Produto Interno Bruto 
(PIB, produção de bens e serviços) 
cai por dois trimestres seguidos.

Nesta sexta-feira, o Minis-
tério da Economia divulgou a 
redução da previsão oficial de 
crescimento da economia para 
2020: de 2,1% para 0,02%, o 
que significa estagnação. Mas 
previsões feitas por empresas 

privadas são mais pessimistas 
– ou realistas. O Banco Itaú, 
por exemplo, reduziu a estima-
tiva para o PIB de crescimento 
de 1,8% para queda de 0,7%, 
podendo chegar a retração de 
1,6% no pior cenário.

Classificando a crise atual de 
“transitória”, o secretário disse 
acreditar numa reação da econo-
mia a partir do segundo semestre. 
“Existe uma boa chance de nós 
termos um PIB não muito favo-
rável no primeiro trimestre e uma 
redução significativa no segundo 
trimestre”, disse. “Tomando as 
medidas corretas, vamos ser ca-
pazes de tentar uma recuperação 
econômica e melhorarmos as es-

timativas no segundo semestre”, 
acrescentou.

A revisão do PIB e de outros 
parâmetros econômicos consta do 
Relatório Bimestral de Avaliação 
de Receitas e Despesas, docu-
mento que orienta a execução do 
Orçamento divulgado a cada dois 
meses. O secretário de Orçamen-
to Federal, George Soares, disse 
que a aprovação do estado de ca-
lamidade pública pelo Congresso 
desobriga o governo de divulgar 
novas versões do relatório, mas 
informou que o governo poderá 
apresentar novas estimativas por 
conta própria nos próximos meses, 
assim que o cenário econômico 
global se estabilizar.

Governo joga toalha e admite recessão
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Tendo observado nos dois 
artigos anteriores a relevân-
cia de IA na corrida estraté-
gica entre as potências, bem 
como o grande investimento 
em curso para obter a pri-
mazia na pesquisa do tema, 
a seguir serão analisados 
os enormes impactos dessa 
nova tecnologia no campo 
militar e geopolítico.

Primeiramente cabe 
constatar que o emprego de 
máquinas e processos dota-
dos de IA na área de defesa 
darão imensos retornos às 
nações que detiverem estes 
recursos. Ou seja, a primei-
ra força militar que obtiver 
ganhos expressivos em inte-
ligência artificial pode obter 
uma vantagem disruptiva 
sobre seus competidores, 
alterando completamente 
o tabuleiro do jogo. Dentre 
essas oportunidades ou ame-
aças militares trazidas por 
IA (2019) destacam-se as se-
guintes questões:

Erosão das vantagens 
militares das atuais potên-
cias. Como os novos equi-
pamentos “inteligentes” te-
rão muito mais capacidade 
de reação do que os con-
trolados por humanos, sua 
superioridade será ruptural 
em relação ao que exis-
te atualmente. Ao mesmo 
tempo, eliminando a preo-
cupação com a condução e 
presença humana, veículos 
poderão ser otimizados ao 
limite para o seu propósi-
to, sistemas de mísseis ga-
nharão rapidez de resposta 
sem precedentes, submari-
nos permanecerão debaixo 
d’água quase indefinida-
mente.

Nesse sentido, aqueles 
atores que conseguirem em-
pregar IA de maneira abran-
gente diminuirão, ou até eli-
minarão, parte do fosso que 
separa as grandes potências 
das demais, ou mesmo alte-
rarão a posição de poder das 
grandes potências.

Um submarino nuclear, 
por exemplo, que apresenta 
como vantagem a capaci-
dade de fornecer oxigênio 
indefinidamente para sua 
tripulação, permanecendo 
mais tempo submerso que 
um convencional, poderia 
ser substituído por um ve-
ículo autônomo que fosse 
apoiado com um sistema de 
abastecimento submarino. 
Propiciar-se-ia, assim, uma 
permanência maior que as 
atuais embarcações nuclea-
res, vez que não possuiriam 
tripulação para ser alimen-
tada. Provavelmente seria 
mais barato, o que permitiria 
o emprego de um número 
maior de unidades, aumen-
tando a abrangência do perí-
metro defendido. Não tendo 
tripulações, seriam sacrificá-
veis, de acordo com a rele-
vância da missão.

Estabilidade nuclear em 
risco. Os sistemas que con-
catenam o gerenciamento de 
mísseis estratégicos, táticos 
e forças de submarinos nu-
cleares, bem como sistemas 
de defesa aérea operando 
sob a orquestração de IA, ad-
quirirão rapidez e efetivida-
de infinitas vezes maior que 
a atual. Com isso, um siste-
ma com IA poderia em tese 
atacar sub-repticiamente e 
se defender do contra-ataque 
quase completamente, e ao 
mesmo tempo. A primeira 
nação que conseguir im-
plementar IA desta maneira 
romperá o atual equilíbrio 
nuclear, colocando em che-
que a capacidade de dissua-
são das demais.

Difusão ampla de IA mi-
litar. Caso os equipamentos 
e algoritmos de IA saiam do 
controle de poucos Estados 
e comecem a ser adquiridos 
por insurgências nacionais, 
sejam essas forças guerri-
lheiras, movimentos extre-
mistas ou grupos terroristas, 
as ameaças difusas enfrenta-
das pelos governos aumen-
tarão exponencialmente. Por 
outro lado, conforme expe-
riências tecnológicas recen-
temente descobertas vêm 
demonstrando, a nação pro-
dutora do equipamento de 
IA poderá manter um con-
trole clandestino sobre este, 
retomando seu controle ple-
no em caso de necessidade. 
Em certo sentido, os países 
compradores de tecnologia 
alheia poderiam estar ad-
quirindo, na verdade, tropas 
coloniais.

Erosão da privacidade. O 
uso de IA potencializará em 
níveis quase inacreditáveis a 
análise de dados coletados 
legal ou ilegalmente nas re-
des digitais. Utilizados em 
conjunto com big data, os 
algoritmos de IA poderão 
não somente descobrir se-
gredos, como também ante-
ver ações. E, como se sabe, 
a capacidade de prever vem 
acompanhada da capacidade 
de influenciar, sejam com-
portamentos individuais ou 
de toda sociedade, o que nos 
leva à potencialização das 
operações de informação e 
influência. Como consequ-
ência haveria de maneira 
cada vez mais constante a 
realização de campanhas de 
desinformação, o que por 
sua vez ameaçaria direta-
mente a democracia.

Ataques cibernéticos ace-
lerados. Os diversos tipos 
de armas digitais terão sua 
eficiência enormemente au-
mentada, já que sistemas 
computacionais inteligentes 
vasculharão a rede à procura 
de fragilidades que possam 
ser identificadas, exploradas 
e posteriormente utilizadas. 

Uma vez que independe-
rão do raciocínio humano, 
um processo de exploração 
de vulnerabilidades de uma 
rede, que levava meses sob 
a égide do tirocínio humano, 
sob o marco dos algoritmos 
em trabalho incessante ocor-
rerá em dias, ou mesmo em 
horas.

Para além dos elementos 
de avanço técnico acima tra-
tados, a ampla introdução 
de IA nas relações milita-
res provocará uma grande 
mudança de paradigma que 
pode provocar de fato uma 
verdadeira revolução nos 
assuntos militares: a altera-
ção da velocidade com que 
os eventos ocorrem no de-
correr do conflito acelerará 
exponencialmente. Muito 
provavelmente para além 
da capacidade humana, cuja 
cognição e tempo de raciocí-
nio simplesmente não acom-
panharão a velocidade com 
que milhares de ações serão 
patrocinadas pela IA, agindo 
e reagindo concomitante-
mente.

Diversas potências mun-
diais vêm se debruçando com 
afinco sobre o tema da mu-
dança de velocidade, tendo 
em vista que suas consequ-
ências poderão revolucionar 
completamente os conflitos 
militares modernos. Nos Es-
tados Unidos, um primeiro 
conceito derivado da neces-
sidade urgente de compreen-
são desse novo fenômeno foi 
batizado como “hiperguer-
ra”, ou “hyperwar”.

Originado em 2017, seus 
proponentes alegam que 
o ciclo OODA – Observe, 
Oriente, Decida, Atue – vem 
caracterizando a história 
militar da humanidade até 
a atualidade. Nesse referido 
ciclo, um comandante, por 
exemplo, observa seus ad-
versários e seu entorno, se 
orienta sob o contexto em 
que está, decide por um ca-
minho dentre vários possí-
veis e finalmente atua.

Ao fazê-lo, muda por sua 
vez o ambiente em que seu 
adversário também atua, 
sendo necessário reiniciar 
o ciclo mais uma vez, se-
guindo assim perpetuamente 
até o final da conflagração. 
Com o advento da IA, robôs, 
drones, sistemas de mísseis, 
todos articulados entre si 
por um sistema de sistemas, 
tomarão decisões táticas e 
estratégicas quase instantâ-
neas. A cada mudança pró-
pria ou do adversário em 
relação ao posicionamen-
to geográfico, de efetivos, 
meios logísticos ou padrões 
de eficiência, todos os atores 
são rearticulados automati-
camente, levando em conta 
as melhores ações possíveis 
naquele contexto.

Vale observar que esses 
sistemas de inteligência te-

rão à sua disposição toda a 
história dos conflitos des-
de os primórdios da huma-
nidade. Assim, um tanque 
autônomo, como o tipo 59 
chinês, por exemplo, terá em 
seu repositório de dados as 
milhares de pequenas ações 
das divisões panzer alemãs, 
ou da macroestratégia sovi-
ética na Batalha de Kursk na 
Segunda Guerra.

Igualmente terá em seus 
registros as ações das briga-
das israelenses contra sírios 
e egípcios na Guerra do Yom 
Kippur, ou os avanços da 7ª 
brigada de blindados inglesa 
rumo à cidade de Baçorá no 
Iraque em 2003, ou mesmo 
o emprego de tanques na se-
gunda batalha pela cidade de 
Faluja.

Tais movimentos contarão 
com o apoio de múltiplas for-
mações de infantaria de robôs 
de combate, cuja IA operará 
como especialista em apoio a 
blindados, mas podendo tam-
bém ser convertida abrupta-
mente em unidade de apoio 
a operações aéreas. Tais uni-
dades terrestres se articula-
riam, caso necessário, com 
um enxame de drones aéreos, 
empregando variadas for-
mações que, operando como 
um conjunto, possuirão em 
seus sistemas todas as ocor-
rências disponíveis das ações 
de combate nos céus desde 
sempre.

Ao mesmo tempo em que 
combatem de forma autôno-
ma, poderão interagir e se-
rem direcionados por aviões 
de caça não tripulados, semi-
independentes, monitorados 
por um operador humano em 
outra aeronave de combate. 
Sistemas de mísseis inde-
pendentes ou semi-indepen-
dentes serão acionados a dis-
tância para apoio tático, ou 
mesmo para provocar distra-
ções no interior do território 
adversário ou de suas frotas 
no litoral.

Forças navais podem ser 
acionadas para prestar apoio 
ao conflito, ou até mesmo 
para efetuar intervenções 
contundentes mediante o 
emprego de armamento 
nuclear a partir de drones 
submarinos, como o Posei-
don russo. Igualmente serão 
acionadas para combater os 
submarinos adversários.

Para além da revolução 
tática que essas máquinas 
autônomas representam, 

com sua memória privile-
giada trazendo a quase to-
talidade das experiências 
militares humanas, é em sua 
integração que se observará 
um grande salto de qualida-
de na arte de fazer a guerra. 
Na dimensão de comando e 
controle todas essas facetas 
serão integradas e articu-
ladas. Sistemas de IA para 
gestão tática e estratégica 
de conflitos empregarão al-
goritmos que não somente 
usam os processos humanos, 
como também aprendem so-
zinhos, criando alternativas 
nunca sequer imaginadas an-
teriormente.

Tal qual já acontece nos 
tabuleiros de xadrez, shogi 
e go utilizando os algoríti-
mos de IA, os sistemas de 
combate potencializarão 
táticas inéditas e em uma 
velocidade alucinante, em 
que mudanças são efetuadas 
e implementadas em rede 
em milésimos de segundo. 
Como vantagem adicional, 
agrega ao comando militar 
a ausência de preocupação 
com as vidas de suas pró-
prias forças. Planos nunca 
empregados pelo elevado 
número de baixas passarão 
a ter uso comum, aumentan-
do infinitamente a paleta de 
possibilidades.

Tudo isso a partir de um 
processo de escolhas de al-
vos determinados pelas má-
quinas com IA. Não sem 
conflitos e questionamentos 
éticos, vale observar que 
esse processo não é uma abs-
tração futura, pelo contrário, 
já foi desencadeado e se en-
contra em franca evolução 
na atualidade, a exemplo do 
Projeto Maven entre o DoD 
e Google.

Embora exista o receio 
de as máquinas não respon-
derem adequadamente ao 
exponencial conjunto de 
variáveis envolvidas em um 
combate, o seu emprego por 
um rival lhe fornecerá van-
tagens enormes no campo 
de batalha. Ou seja, todas as 
potências se verão forçadas a 
adotar o mesmo modelo sob 
o risco de ficarem obsoletas 
se não o fizerem.

Então, a hiperguerra – en-
tendida como o conflito mili-
tar na velocidade da luz, para 
além da capacidade humana 
– dará origem a outro con-
flito na retaguarda, que será 
a guerra algorítmica. Nessa 
acepção, Estados colocarão 
algoritmos contra algoritmos 
em uma corrida em que os 
ganhos de velocidade e preci-
são se sobreporão ao tamanho 
dos exércitos ou variedade de 
armamentos disponíveis. A 
primazia nas disputas mili-
tares será dada às forças com 
o algoritmo mais otimizado, 
com amplas massas de dados 
disponíveis, elevada conecti-
vidade e capacidade compu-
tacional superior.

Por conseguinte, a guer-
ra algorítmica envolverá a 
constante busca pelo pro-
grama superior ao do adver-
sário, na tentativa de obter 
vantagens muitas vezes de 
milésimos de segundos no 
processo de tomada de deci-
são, mas que podem ser de-
cisivas no campo de batalha. 
Em certo sentido, as univer-
sidades, centros de pesqui-
sas e empresas tecnológicas 
serão extensões das próprias 
Forças Armadas.

De maneira análoga aos 
seus pares norte-americanos, 
os militares chineses vêm 
desenvolvendo nas últimas 
décadas doutrinas que inte-
grem de maneira intensiva 
o uso das novas tecnologias 
nas esferas operacionais, tá-
ticas e estratégicas de suas 
Forças Armadas.

Conforme abordado, ime-
diatamente após a primeira 
guerra do golfo e a percep-
ção da ampla superiorida-
de dos EUA no conflito, as 
forças chinesas chegaram à 
conclusão de que deveriam 
se “informatizar” rapida-
mente. Ou seja, fazer uso 
intensivo da tecnologia da 
informação e da informação 
para aprimorar o emprego 
de armas, bem como a atu-
ação das tropas.

Com o avanço desse pro-
cesso e a evolução dos al-
goritmos analíticos disponí-
veis, chegou-se ao conceito 
de “inteligentização”. Sob 
esse novo prisma se agrega-
ria o valor de uma camada 
analítica balizada por IA, 
por sobre a imensa gama de 
informações operacionais 
geradas pelos diversos equi-
pamentos tecnológicos em-
pregados. O próximo passo 
seria da informatização para 
inteligentização e da inteli-
gentização para singulari-
dade. Por singularidade se 
entenderia a autonomia no 
processo decisório, em que 
pela primeira vez na histó-
ria uma inteligência não hu-
mana assumiria a condução 
do campo de batalha, trans-
formando o homem em um 
simples observador privile-
giado, ou mera peça auxiliar.

Tendo em vista todo esse 
novo panorama, no próximo 
e último artigo serão analisa-
das as profundas mudanças 
previstas nas Forças Arma-
das das grandes potências. 
De igual modo, e como ob-
jetivo maior destas análises, 
se tentará pontuar os impac-
tos sobre a política e estraté-
gia de defesa do Brasil, bem 
como aspectos a serem pen-
sados sobre a estruturação 
das Forças Armadas e o es-
forço tecnológico nacional.

  Vladimir de 
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação, é agente da 

Polícia Federal.

Quem empregar 
IA de maneira 
abrangente 
diminuirá fosso 
para as grandes 
potências

Inteligência Artifi cial: uma revolução nos confl itos humanos
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Crise ameaça país com 
desemprego e falência em massa

O diretor-técnico do Dieese, Clemente Ganz-Lúcio, 
avalia que a pandemia do coronavírus e as possíveis 
estratégias de enfrentamento da crise farão com que o 
papel do Estado volte a ser discutido. Em entrevista ao 
Opera Mundi, o economista afirma que, dentro de alguns 
meses, ficará evidente a necessidade de o Estado em in-
tervir e injetar recursos para impulsionar a retomada da 
atividade econômica. Ele não descarta, inclusive, a esta-
tização de alguma empresa, a exemplo do que o governo 
italiano tem pensado com relação à companha aérea Ali-
talia.

Independentemente do coronavírus, o Brasil já vem 
em crise na economia desde 2015, cujos efeitos na área 
social só fazem aumentar os riscos da pandemia. Com 
uma liderança (?) errática que parece apostar no agrava-
mento dos problemas para buscar uma solução de força, 
somada a uma equipe econômica inexperiente e aferrada 
a conceitos xiitas, o país se encontra em meio à tempest-
ade perfeita.

Ganz-Lúcio afirma que “o travamento do sistema 
produtivo e do fluxo financeiro por longo período” pode 
levar ao desemprego em massa no Brasil. “As conse-
quências podem ser uma tragédia inédita”, afirma. Entre 
as medidas emergências necessárias, ele destaca o refor-
ço do SUS, a renegociação de dívidas, a preservação do 
emprego e uma renda universal para trabalhadores sem 
carteira assinada. “É preciso criar formas de sustentar 
renda de quem não vai trabalhar e também das empresas 
que não vão produzir e vender, além de crédito para as 
empresas, assim como um acordo com o setor privado 
para não ter demissão”, sugere o diretor do Dieese.

Salve-se quem puder
Medidas unilaterais, como as propostas de redução ou 

suspensão do salário do trabalhador ou a demissão são 
atitudes “vampirescas”, na definição das centrais sindic-
ais, que divulgaram nota propondo soluções para a crise 
econômica que corre paralelamente à de saúde. “Qual a 
justificativa de o trabalhador, já depreciado desde a re-
forma trabalhista, pagar por uma crise sanitária global? 
Nenhuma!”

“Se o Estado não assumir seu papel”, prosseguem as 
centrais, “como deve assumir sempre, mesmo em mo-
mentos de normalidade, promovendo a justiça social, o 
país será assolado por uma situação de calamidade. Em 
bom português será um ‘salve-se quem puder’.”

Cana
A pena pela prática do crime de epidemia pode vari-

ar de 10 a 15 anos de reclusão. No caso de infração de 
medida sanitária preventiva, a pena pode ter aumento de 
um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou 
exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou 
enfermeiro.

Levando-se em consideração que o coronavírus é con-
tagioso, qualquer pessoa que descumpra dolosamente, ou 
seja, intencionalmente as determinações legais, se com-
provado, estará sujeita às penas da lei, alerta a advogada 
Débora Veneral, diretora da Escola Superior de Gestão 
Pública, Política, Jurídica e de Segurança do Centro Uni-
versitário Internacional Uninter.

Assim, em caso de flagrante, a polícia procederá a 
prisão e a denúncia será oferecida pelo Ministério Pú-
blico, iniciando-se o processo criminal, uma vez que 
compete ao Estado a proteção da coletividade. A base 
é o Código Penal, especialmente os artigos 131 (Perigo 
de contágio de moléstia grave), 132 (Perigo para a vida 
ou saúde de outrem), 267 (Epidemia) e 268 (Infração de 
Medida Sanitária Preventiva).

Sem golpe baixo
O Congresso aprovou o Estado de Calamidade Públi-

ca. Mas a atuação da oposição, apoiando o deputado 
Alessandro Molon (Rede-RJ), conseguiu tirar uma bre-
cha que permitiria a Bolsonaro decretar Estado de Def-
esa.

Rápidas
A Abrasco adiou o 4º Congresso Brasileiro de Política, 

Planejamento e Gestão da Saúde, que ocorreria entre 25 
e 29 de julho, em São Paulo (SP) *** A Rede Adven-
tista Silvestre convoca profissionais para voluntariado 
durante crise do coronavírus. Inscrições: rhhasilvestre.
wufoo.com/forms/s11pu9n71906wfr *** Com apoio do 
vereador Raphael Freitas, a Associação de Supermerca-
dos do Rio (Asserj) conseguiu da Secretaria Municipal 
de Transportes (SMTR) a suspensão, por prazo inde-
terminado, das restrições de acesso e horários para que 
caminhões de carga e descarga circulem pela cidade e as 
lojas possam ser abastecidas com mais agilidade.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Avenida Fued Moisés, nº 04 a 114, Tribobó, São 
Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-400, os documentos a que se refere o art. 133 da 
Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/
RJ, 20/03/20. A Diretoria.

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF n° 03.752.385/0001-31

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sala 1.411, 
Centro, Niterói/RJ, CEP: 24020-206, os documentos a que se refere o art. 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. Niterói/
RJ, 20/03/20. A Diretoria.

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 28.04.2020 às 
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado 
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2019; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 2020; 
C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposição dos
acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios sociais e
os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam suspensas a partir
de 27.03.2020 as transferências de ações. Rio de Janeiro 18 de março de
2020. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente. 

Alemanha: 3 mi de desempregados
O desemprego na Ale-

manha pode subir de 90 
mil para 2,356 milhões de 
pessoas em 2020 se a crise 
causada pela pandemia de 
coronavírus for moderada. 
No entanto, o número de 
pessoas desempregadas po-
derá superar os 3 milhões se 
a crise for mais grave, Infor-
mou o instituto de pesquisa 
sobre o mercado de trabalho 
IAB (a sigla em alemão), 

em levantamento divulgado 
nesta sexta-feira.

De acordo com a pesqui-
sa, o instituto acredita que a 
produção econômica do país 
recue 2% em 2020 como 
resultado da pandemia. As 
previsões são baseadas no 
pressuposto de que partes da 
economia serão efetivamen-
te fechadas por seis semanas 
e que o retorno ao normal le-
vará o mesmo tempo.

Cortar impostos e juros para garantir emprego
Para o FMI, 
economia da 
China está se 
normalizando 
riscos permanecem

Para apoiar empregos, 
num momento em que a se-
gunda maior economia do 
mundo caminha para a re-
cessão pela primeira vez 
em quatro décadas devido 
ao surto de coronavírus, o 
governo da China divulgou 
nesta sexta-feira novas me-
didas. A taxa de desemprego 
no país subiu para um recor-
de máximo de 6,2% em fe-
vereiro, e qualquer aumento 
rápido do desemprego pode 
representar um grande desa-
fio para os líderes obcecados 
por estabilidade.

A China acelerará os cor-
tes direcionados de impostos 
e juros para as empresas, 
devolverá mais prêmios de 
seguro-desemprego às em-
presas que pouparem em-
pregos e subsidiará peque-
nas empresas para empregar 
graduados com contratos de 
trabalho por mais de um ano, 
informou o governo, em co-
municado. O país acelerará 
a retomada das operações 
em empresas e projetos im-
portantes, especialmente em 
manufatura, construção, lo-
gística e serviços públicos.

Para pequenas e médias 
empresas com pouca ou ne-
nhuma demissão, o retor-
no máximo dos prêmios de 
seguro-desemprego pode ser 
aumentado para 100% do 
valor pago no ano anterior. 
A China também ajudará os 
trabalhadores imigrantes a 
encontrar empregos e apoia-
rá vagas flexíveis, permitirá 
mais vendedores de rua e 
mercados, barracas e outros 
estabelecimentos comer-
ciais.

O primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, disse que a 
China não poupará esforços 
para ajudar empresas pe-
quenas, médias e privadas 
a sobreviver, à medida que 
a segunda maior economia 
do mundo é abalada pela 
crise do coronavírus. Ele 
disse que as políticas fiscais 
e monetárias que foram im-
plementadas devem se con-
centrar mais nas pequenas 
empresas.

Xangai fornece apoio fi-
nanceiro e otimiza proce-
dimentos de desembaraço 
aduaneiro para ajudar as em-
presas estrangeiras e de co-
mércio exterior a retomar o 
trabalho, disseram na sexta-
feira as autoridades locais.

Liu Min, vice-diretora da 
Comissão Municipal de Co-
mércio de Xangai, disse que 
todas as principais empresas 
de capital estrangeiro e de 
comércio exterior de Xangai 
retomaram o trabalho.

Neste ano Xangai já as-
sinou mais de 40 bilhões 

de iuanes (US$ 5,6 bilhões) 
em projetos e viu o estabe-
lecimento de cinco sedes 
regionais de empresas mul-
tinacionais e três centros 
estrangeiros de pesquisa e 
desenvolvimento. O núme-
ro total de sedes regionais e 
centros estrangeiros de pes-
quisa e desenvolvimento em 
Xangai atingiu 725 e 464, 
respectivamente, disse Liu.

A cidade ofereceu apoio 
financeiro a empresas de co-
mércio exterior. A filial do 
Banco da China em Xangai 
acrescentou 4,08 bilhões de 
iuanes em empréstimos para 
as empresas recomendadas 
pela comissão e lançou 20 
bilhões de iuanes de crédito 
especial para as empresas de 
capital estrangeiro, de co-
mércio exterior e de comér-
cio de serviços.

Liu disse que a cidade 
promoverá a assinatura de 
vários projetos de financia-
mento estrangeiro na próxi-
ma etapa, o que deve aumen-

tar a confiança das empresas 
estrangeiras.

A economia da China está 
começando a mostrar alguns 
sinais de normalização após 
o grande impacto causado 
pelo coronavírus, mas os ris-
cos permanecem, afirmaram 
autoridades do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
em um blog sobre o impacto 
econômico da pandemia.

A maioria das grandes 
empresas chinesas reabriu e 
muitos funcionários locais 
voltaram ao trabalho, mas 
as infecções podem aumen-
tar novamente à medida que 
as viagens nacionais e inter-
nacionais forem retomadas, 
disseram as autoridades do 
FMI.

Surtos em outros países e 
variações no mercado finan-
ceiro podem fazer com que 
consumidores e empresas se-
jam cautelosos com os pro-
dutos chineses, no momento 
que a economia está voltan-
do ao trabalho, disseram.

Governo corta 158 mil do Bolsa Família em meio a Covid-19
O Ministério da Cidada-

nia começou a pagar a folha 
do mês de março aos bene-
ficiários do programa Bol-
sa Família. Ao contrário da 
promessa de ampliar o pro-
grama em meio à crise so-
cial gerada pela doença co-
vid-19, o governo federal fez 
um corte de 158.452 bolsas. 

O Nordeste voltou a ser 
a região mais afetada. Dos 
158,4 mil benefícios a me-
nos em março, 96.861 (ou 

61,1% do total) foram retira-
dos justamente da região que 
responde por metade dos be-
nefícios totais do país.

Em janeiro, das famílias 
que ingressaram no progra-
ma, apenas 3% eram do Nor-
deste, o que gerou uma série 
de críticas. O número de 
beneficiários é o menor do 
governo Jair Bolsonaro e o 
menor desde maio de 2017, 
quando o Bolsa Família teve 
o maior corte da história do 

programa — 543 mil bolsas 
foram retiradas.

Em resposta ao UOL, o 
ministério explicou que a re-
dução ocorreu porque novas 
185 mil famílias ingressaram 
no programa, mas 330 mil 
“se emanciparam” por apre-
sentarem evolução nas con-
dições financeiras, “ou seja, 
superaram as condições ne-
cessárias para a manutenção 
do benefício”. “É importante 
destacar ainda que os cance-

lamentos estão relacionados 
aos procedimentos rotineiros 
de averiguação e revisão ca-
dastrais”, diz a pasta. 

O Bolsa Família atende 
famílias que vivem em si-
tuação de extrema pobreza, 
com renda per capita de até 
R$ 89 mensais, e de pobreza, 
com renda entre R$ 89,01 e 
R$ 178 mensais. Se a renda 
per capita for maior do que 
isso, a família é retirada do 
programa.

Ricos gastam US$ 1 bilhão em 
‘barganhas’ no mercado acionário 

Algumas das pessoas 
mais ricas do mundo gasta-
ram mais de US$ 1 bilhão no 
total para aumentar suas par-
ticipações em empresas en-
quanto os mercados globais 
despencavam.

O investidor ativista Carl 
Icahn aumentou sua partici-
pação na Hertz Global e na 
Newell, segundo documen-
tos regulatórios. A holding 
de Warren Buffett comprou 
ações da Delta Air Lines, en-
quanto os herdeiros da fortu-
na de Tetra Laval investiram 
US$ 317 milhões em ações 
da International Flavors & 
Fragrances.

Os índices acionários em 
todo o mundo despencaram 
nas últimas semanas, princi-
palmente devido à incerteza 
sobre o impacto a longo pra-
zo do surto de coronavírus. 
Algumas companhias aére-
as e operadores de shopping 
centers perderam mais da 
metade em valor de mercado. 
Mas executivos, membros de 
conselhos e grandes acionis-
tas estão comprando ações de 
suas empresas no maior ritmo 
em relação às vendas desde 
2011. 

Alguns, como Bill Ack-
man, estão otimistas e acre-
ditam que as ações vão se 
recuperar rapidamente, desde 
que medidas para impedir a 
propagação do vírus sejam 
fortalecidas e bem-sucedidas.

“Estas são barganhas úni-
cas se administrarmos cor-
retamente esta crise”, disse 
Ackman, fundador da Per-
shing Square Capital Mana-
gement, em tuíte na quarta-
feira, condicionando isso a 
uma paralisação temporária 
e fechamento das fronteiras 
dos EUA.

O bilionário Barry Sternli-
cht, no comando da Starwood 
Property Trust, instou o gover-
no federal a direcionar esfor-
ços para ajudar trabalhadores 
do setor de serviços. “Esta-
mos enfrentando a Terceira 
Guerra Mundial por 90 dias”, 
não por uma década, disse 
Sternlicht na terça-feira em 
entrevista à TV Bloomberg. 
No dia seguinte, ele comprou 
US$ 2 milhões em ações da 
Starwood, a maior empresa 
de investimento imobiliário 
do país. Ainda assim, as pers-
pectivas de uma recuperação 
rápida não são evidentes.

Exportações já apresentam 
queda na 2ª semana de março

Para evitar prejuízos, Fe-
comércio-SP orienta a exigir 
garantias bancárias para en-
vio de produtos ao exterior

Em nota, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomércio-SP) diz es-
tar acompanhado os impactos 
da pandemia do coronavírus 
em diversas áreas da socieda-
de. Dessa forma, o Conselho 
de Relações Internacionais da 
entidade ouviu os associados 
e empresários do setor para 
entender como a operação de 
comércio exterior tem sido 
afetada. Algumas empresas 
já adiaram o envio de cargas 
para a China e outras estão 
renegociando contratos de 
importação em decorrência da 
valorização do dólar.

Os dados divulgados pelo 
Ministério da Economia re-
velam uma queda de 20% 
na média das exportações 
diárias na segunda semana 
de março em relação à se-
mana anterior (de US$ 962 
milhões para US$ 770 mi-
lhões), motivadas pelo recuo 
das exportações dos três gru-
pos de produtos: semimanu-
faturados (-33,9%), básicos 

(-21,5%) e manufaturados 
(-11,6%). Nessa mesma base 
de comparação, as importa-
ções recuaram 7,6%.

Na atual conjuntura, a as-
sessoria econômica da Ins-
tituição explica que o dólar 
alto não beneficia totalmente 
as exportações, pois, exce-
tuando-se as commodities 
que têm os preços definidos 
no mercado internacional, as 
instabilidades no mercado de 
câmbio dificultam as nego-
ciações, já que os comprado-
res, cientes da desvaloriza-
ção da moeda e dos ganhos 
do exportador, pedem des-
conto. Além disso, produtos 
manufaturados têm parte dos 
componentes importados, e 
a alta do dólar é repassada ao 
preço final do produto.

Na nota, a Fecomércio-SP 
“enfatiza que o momento é 
de muita cautela e de acom-
panhar como os mercados 
brasileiro e internacional se 
comportam durante a crise. 
Os empresários devem evi-
tar assumir novas dívidas 
ou compromissos e focar na 
administração de recursos e 
na renegociação com forne-
cedores.
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Momentos de pânico  
nas fronteiras entre  
Covid-19 e Uruguai

Impossível não me reportar ao coronavírus mesmo 
numa coluna de vinhos, afinal todos os campos da so-
ciedade estão de certo modo afetados pela pandemia em 
curso que, em tempos de globalização, se dissemina com 
muita rapidez. Assim, sentada à frente do computador no 
meu apartamento em que estou reclusa há três dias, resol-
vi fazer uma espécie de relato do que se passou nos últi-
mos dias na minha tentativa mais ou menos bem-sucedida 
de visitar a vitivinicultura do Uruguai.

Desde o final do ano, planejei voltar ao Uruguai – que 
visitei em 2013 – aproveitando uma promoção de troca 
de milhas da Latam. Apesar do curto período que eu pro-
gramei para me ausentar, entrei em contato com alguns 
produtores, o suficiente para ter uma rica agenda de visi-
tas por quatro dias. O meu embarque estava marcado para 
13 de março e, poucos dias antes, a chegada do vírus no 
Brasil começava a provocar impactos. Cogitei a mudança 
de planos, mas consultei a Latam e o hotel sobre a possibi-
lidade de remarcação, e a sinalização era negativa. Então, 
arrisquei ir.

O Uruguai encontra-se em pleno momento de colheita 
e havia festas da vindima programadas, algumas mais cul-
turais, como parte da tradição, algumas planejadas pelo 
enoturismo. Interessava-me rever o Uruguai e constatar 
o desenvolvimento de sua vitivinicultura ao longo desses 
anos in loco, bem como perceber os resultados da última 
safra. No dia em que cheguei, já mais tarde, eu ainda esta-
va excitada com a possibilidade de ter uma curta viagem 
bem cheia de atrações. Iniciei minha temporada indo a um 
bar de vinhos próximo ao hotel, chamado Wine Experien-
ce, para degustar algumas taças e gostei.

Bebi uma taça de vinho da variedade Albariño (da Bo-
dega Cerro del Toro), uva típica da Galícia, que tem sido 
muito vinificada no Uruguai. Fresco e aromático, foi uma 
ótima pedida para começar. Em seguida, pedi ao dono do 
wine bar, que parecia bem conhecedor, que me indicasse 
um vinho tinto que não fosse da Tannat. Ele me trouxe 
um Merlot da vinícola Alto de la Balena, já visitada por 
mim anteriormente, e este estava uma pérola. Finalmente, 
a terceira taça deveria ser de Tannat, e eu pedi que ele 
escolhesse um Tannat bom e mais pronto para o consumo, 
pois muitos demoram a perder a agressividade dos tani-
nos. Muito bom também e foi produzido pela sua família, 
que, a cada ano, escolhe uma vinícola para a concessão de 
uvas e vinificação do próprio vinho. Este era da Bodega 
Artesana e nem tinha rótulo – caseiro mesmo.

Para acompanhar essas taças, pedi bruschettas e uma 
tábua de queijos, embutidos, pães e azeite caseiros, com 
os quais me deleitei. Vinda de uma agenda cheia de com-
promissos desde o início do ano, eu estava bem cansada 
e acordei no dia seguinte com um pouco de dor de cabeça 
e cólicas intestinais, em função dos ingredientes gordos, 
que não estão muito presentes na minha dieta. Foi nesse 
momento que eu me dei conta do risco de infecção com a 
Covid-19. Entrei em pânico e procurei saber se problemas 
intestinais podiam ser sintomas do vírus.

Comecei a imaginar como seria o meu atendimento 
se eu estivesse infectada e cheguei a ligar para o meu 
seguro de viagem, tendo sido informada de que se o 
atendimento fosse em decorrência do coronavírus, a se-
guradora não arcaria com nada, nem com o tratamento 
dos sintomas iniciais, já que no contrato consta que as 
seguradoras estão desobrigadas de custos relacionados a 
pandemias. Fiquei apavorada e, após alguns contatos no 
Brasil, percebi que eu estava amedrontada sem motivo. 
Como isso é duro, pensei. Importa mais a manutenção 
dos negócios do que a solidariedade humanitária. Pensei 
em quantas pessoas morrem por não serem assistidas, 
quando a defesa da saúde deveria ser prioritária e real-
mente precisa de um sistema estatal forte para garantir 
cuidados à população.

Aos poucos, fui recebendo mensagens de que as viní-
colas estavam fechadas à visitação, bem como as festas 
da vindima, que reuniriam muitas pessoas, pois o vírus 
acabara de chegar ao Uruguai, com quatro casos confir-
mados. Atitude correta – azar meu. Consegui visitar a Pi-
zzorno Family Estates, na qual já tinha estado em 2013 e 
fui muito bem recebida pelo proprietário Carlos Pizzorno. 
Enquanto conversávamos, um grupo de brasileiros de São 
Paulo era recebido pelo seu filho e comentavam que suas 
visitas também foram canceladas.

Naquele momento, o meu medo passou a ser outro 
– o de não conseguir retornar ao Brasil, uma vez cons-
tatado que tudo estava mudando muito rápido. Acessei 
o site da Latam e fiquei sabendo que, como eu havia 
comprado a passagem com milhas, eu não poderia an-
tecipar o voo diretamente no site, teria que ser por chat. 
Tentei, havia 300 na minha frente, passei duas horas e 
nada. Tentei umas cinco vezes, e o lugar na fila só au-
mentava – o último era 598.

Felizmente, no dia do meu retorno, duas vinícolas me 
receberam – a Bodega De Lucca e a Pisano Artesania en 
Vinos Finos. Poucas visitas, mas valiosas! Marquei com 
a locadora de carro mais cedo no aeroporto para tentar 
antecipar o meu voo, que sairia de madrugada, e encon-
trei uma fila gigante de pessoas de máscaras nos rostos e 
álcool gel na mão, angustiadas para chegarem aos seus 
destinos. Consegui antecipar, quase na hora de o voo de-
colar – creio que tenha ajudado o fato de eu estar numa 
categoria de prioridade na cia. aérea, já que viajo muito. 
Trouxe bons vinhos na bagagem e contarei mais do que 
conversei, vi e experimentei em termos de vinhos do Uru-
guai no próximo artigo, pois não poderia deixar de relatar 
parte deste cenário inusitado e apavorador daquilo que es-
tamos vivendo.

Para participar dos cursos de vinhos ministrados por Mí-
riam Aguiar: Instagram: @miriamaguiar.vinhos, site miria-
maguiar.com.br e e-mail maguiarvinhos@gmail.com

Comércio de alimentos deve sofrer menos
O comércio exterior do 

Brasil e do mundo deve ter 
forte impacto da crise do 
coronavírus, mas alguns se-
tores serão menos afetados 
que outros. Essa é a opinião 
do presidente da Associação 
de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB), José Augusto 
de Castro. Ele disse acreditar 
que os embarques interna-
cionais de alimentos podem 
ser menos prejudicados que 
os demais.

“Alimentos teoricamen-
te seriam menos afetados 
porque são produtos de pri-
meiríssima necessidade. 
Mesmo com a crise, as pes-
soas continuam tendo que se 
alimentar. Mas são afetados 
também”, afirma Castro. A 
logística deve ser um dos en-
traves para que o comércio 
da área siga em sua normali-
dade. “Um setor que poderia 
estar funcionando bem vai 
ser afetado por outras ativi-
dades”, afirma, citando difi-
culdades no funcionamento 
de portos mundo afora.

Os alimentos, como car-
nes, soja, milho e açúcar, são 
justamente os grandes pila-
res da pauta de exportação 
do Brasil para os países ára-
bes. Também figura no topo 
da lista o minério de ferro. 
“São produtos que você en-
via num navio, ele sai cheio 
do Brasil e chega cheio ao 
destino. Teoricamente, a lo-
gística é mais fácil. Exceto 
a carne, esses produtos não 
precisam de navio frigorifi-
cado, e até mesmo um navio 
com carnes pode parar num 

porto em que haja tomada 
suficiente para manter os 
contêineres frigorificados”, 
afirma Castro.

Segundo o presidente da 
AEB, uma das dificuldades 
enfrentadas atualmente nos 
portos chineses é que não 
há tomadas de energia para 
que produtos como a carne 
sigam em locais frigorifica-
dos. Dessa forma, eles preci-
sam ser mantidos nos contêi-
neres refrigerados dentro dos 
navios, o que vem gerando 
custo de estada das embar-
cações no porto. “Alguém 
está pagando esse custo”, 
afirma. Mas pelo perfil dos 
embarques, Castro acredi-
ta que o comércio do Brasil 
com o mundo árabe não será 
tão prejudicado como com 
China e EUA, por exemplo.

O setor que dá base para 
o comércio de alimentos, o 
agronegócio, segue operando 
normalmente no Brasil, mas 
também depende da engrena-
gem da distribuição funcio-
nar para chegar ao mercado 
comprador no exterior, onde 
tem grande parte da sua de-
manda. José Augusto de Cas-
tro lembra que o Brasil pro-
duz 240 milhões de toneladas 
e que uma safra não é toda 
embarcada na colheita, mas 
parte dela fica armazenada 
para ser distribuída via portos 
no decorrer do ano. “Aí deixa 
de ser produção e passa a ser 
logística”, afirma.

Além de navios parados 
em portos por negativas dos 
compradores em recebê-los 
em função da baixa deman-

da e por impossibilidade de 
armazenamento fora das em-
barcações, congestionando 
portos, ainda há o impacto 
que o coronavírus pode tra-
zer sobre a mão de obra.

Além da logística, o co-
mércio exterior também so-
frerá as consequências que 
virão da indústria, caso as 
empresas diminuam suas 
produções. No começo do 
mês, a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) 
anunciou que a produção 
poderia ser afetada pela falta 
de peças oriundas da China. 
“É um conjunto de fatores”, 
afirma o presidente da AEB 
sobre os impactos possíveis 
do coronavírus no comércio 
internacional do Brasil. “Em-
bora, no caso do Brasil, a 
produção não foi afetada por 
enquanto”, afirma Castro.

Apesar da perspectiva de 
que o comércio exterior de 
alimentos seja menos pre-
judicado pela crise do que 
outras áreas, o presidente da 
AEB entende que o abaste-
cimento está mais garantido 
nos mercados que são pro-
dutores agrícolas. “Um mer-
cado que tem mais dificul-
dade vai ser penalizado pelo 
exportador não conseguir 
contornar as questões de 
logística para fazer a carga 
chegar”, afirma Castro. Ele 
lembra, porém, que os países 
produtores, como o Brasil, 
precisam exportar. “O Brasil 
tem uma produção grande, 
mas tem que mandar isso 
para o exterior porque no 

mercado interno, por mais 
que o consumo aumente, não 
há demanda para tudo”, diz.

A maioria dos países 
árabes, principalmente os 
do Golfo, são dependentes 
da importação de alimen-
tos e o Brasil é um grande 
fornecedor deles na área. 
Neste momento, algumas 
economias árabes também 
se preparam para conviver 
com receita menor vinda do 
petróleo, que teve queda de 
quase 50% na cotação nos 
últimos dias. “Com a que-
da dos preços do petróleo, 
os países árabes podem ter 
também tendência a reduzir 
a demanda porque a receita 
de exportação de petróleo 
vai diminuir muito”, afirma. 
Mesmo nesse cenário, po-
rém, uma possível redução 
nas importações deve vir de 
outras áreas não tão essen-
ciais quanto a de alimentos.

Mesmo que as quantida-
des de alimentos comercia-
lizados sejam alteradas em 
menor escala do que as dos 
demais setores, a receita das 
suas vendas deverá ser bem 
menor para os países produ-
tores, em função da baixa nos 
preços que a queda na deman-
da já vem causando. Isso joga 
para baixo a quantidade de 
dinheiro que entra no Brasil 
com a exportação da produ-
ção agrícola. O preço menor 
de outras commodities, como 
petróleo, também impacta na 
balança comercial brasileira, 
já que o país importa alguns 
tipos de petróleo e derivados, 
mas exporta outros.

Índice residencial mantém crescimento  
em relação aos últimos 12 meses

Indústria: índice de confiança caiu mais de 3%

Pagamento de tributos federais 
do Simples foi prorrogado
Tributos relativos 
a março, abril e 
maio ganharam 
prazo maior para 
pagamento

O pagamento dos tributos 
federais do Simples Nacio-
nal foi prorrogado. Desta 
forma, o acerto referente aos 
meses de março, abril e maio 
deste ano ficou postergado 
para outubro, novembro e 
dezembro, respectivamente. 

Essa é uma das iniciativas 
do Ministério da Economia, 
feita com a colaboração do 
Sebrae.

A prorrogação vai bene-
ficiar 4,9 milhões de empre-
sas optantes pelo Simples 
Nacional, bem como 9,8 
milhões de Microempreen-
dedores Individuais, num 
volume total aproximado de 
R$ 23 bilhões. É uma medi-
da fundamental para garantir 
o funcionamento dos peque-
nos negócios e manter os 
empregos nas suas unidades 
em todo o país.

“O Sebrae está atuando 
junto ao governo para mini-
mizar a crise do coronavírus. 

Estamos atentos as provi-
dencias imediatas que preci-
sam ter tomadas”, afirmou o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, nesta sexta.

Os períodos de apuração 
são mantidos - março, abril 
e maio de 2020. Os tributos 
estaduais e municipais, até 
o momento, não foram con-
templados. O Comitê Gestor 
do Simples Nacional ini-
ciou nova votação pedindo a 
aprovação de Estados e Mu-
nicípios para a inclusão do 
ICMS e do ISS nessa prorro-
gação. Por enquanto, orien-
ta-se as empresas que em 
abril, quando forem feitos 
os cálculos dos valores devi-

dos em março, utilizem uma 
guia avulsa para pagamento 
dos tributos de ICMS e ISS, 
excluindo os de competência 
federal (IRPJ, IPI, CSLL, 
PIS, Cofins e CPP). O mes-
mo entendimento se estende 
ao Microempreendedor In-
dividual (MEI), optante do 
Simples Nacional. Terá o 
diferimento da Contribuição 
Previdenciária, não contem-
plando o ISS ou ICMS.

Os efeitos desta medida 
são aplicáveis apenas às con-
tribuições correntes, não se 
estendendo a parcelamentos. 
As informações completas 
estão na Resolução nº 152, 
de 18 de marços de 2020.

A variação mensal do 
Índice Geral do Merca-
do Imobiliário Residencial 
(IGMI-R), da Associação 
Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip) em fevereiro 
(0,92%) ficou pouco abaixo 
do crescimento verificado 
no mês anterior (1,03%), 
mas manteve sua tendência 
ascendente sob a perspec-
tiva das variações acumu-
ladas em 12 meses (6,09% 
em fevereiro contra 5,17% 
em janeiro). Entre as capi-
tais analisadas, Recife foi 
a única a registrar variação 
negativa no resultado men-
sal, e na dinâmica da varia-
ção acumulada em 12 meses 

(2,13% em fevereiro, abaixo 
dos 2,37% em janeiro).

São Paulo foi mais uma 
vez o destaque positivo, tan-
to em termos da variação 
mensal quanto da acumula-
da em 12 meses, tendo nessa 
última superado os dois dígi-
tos pela primeira vez na série 
histórica iniciada em janeiro 
de 2015. Entre as demais 
capitais, Curitiba, Salvador, 
Goiânia e Brasília tiveram 
crescimentos acumulados 
em 12 meses superando as 
variações dos índices de pre-
ços ao consumidor no perío-
do, enquanto Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Fortaleza e 
Recife ainda não apresenta-
ram ganhos reais nas varia-

ções dos preços de seus imó-
veis residenciais.

Apesar da ligeira de-
saceleração das variações 
mensais nos dois primeiros 
meses de 2020, a compara-
ção do primeiro bimestre do 
ano em relação ao último bi-
mestre de 2019 mostra uma 
tendência de recuperação 
relativa ao desempenho da 
mesma base de comparação 
nos dois anos anteriores. No 
caso do Brasil, o crescimen-
to do primeiro bimestre de 
2019 comparado ao último 
de 2018 (0,08%) havia sido 
inferior ao do primeiro bi-
mestre de 2018 em relação 
ao último de 2017 (0,15%). 
No entanto, o resultado do 

primeiro bimestre de 2020 
comparado ao último de 
2019 mostrou uma acelera-
ção significativa (2,03%).

Os indicadores relati-
vos ao nível de atividade e 
ao mercado de trabalho no 
início de 2020 já traziam 
alguma incerteza com rela-
ção à aceleração da tendên-
cia de retomada dos preços 
dos imóveis residenciais 
no Brasil, apesar de fatores 
favoráveis como a redução 
das taxas de juros. O des-
dobramento dos impactos 
da pandemia sobre virtual-
mente todos os indicado-
res econômicos fez crescer 
consideravelmente essa in-
certeza.

O mês de março ainda não 
acabou, mas a prévia da Son-
dagem da Indústria de março 
de 2020 sinaliza recuo de 3,2 
pontos do Índice de Confian-
ça da Indústria (ICI), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), foram consulta-
das 788 empresas entre os 
dias 02 e 18 deste mês. O re-
sultado final da pesquisa será 
divulgado na próxima sexta-
feira, dia 27 de março.

foram consultadas 788 
empresas entre os dias 02 
e 18 deste mês. O resultado 
final da pesquisa será di-
vulgado na próxima sexta-
feira, dia 27 de março.

 em relação ao número 
final de fevereiro, para 98,2 
pontos. Esse mês seria o 
primeiro resultado negati-
vo depois de quatro altas na 
margem e seis em médias 
móveis trimestrais, infor-

mou na sexta-feira a FGV.  
A fundação informou que 
foram consultadas 788 em-
presas entre os dias 02 e 18 
de março. O resultado final 
da pesquisa será divulgado 
na próxima sexta-feira, dia 
27 de março.

A queda da confiança em 
março decorreria da piora da 
percepção dos empresários 
tanto em relação à situação 
atual quanto aos próximos 

três e seis meses. O Índi-
ce de Expectativas caiu 4,1 
pontos, para 97,7 pontos, 
enquanto o Índice de Situa-
ção Atual recuou 2,1 pontos, 
para 98,8 pontos. O resul-
tado preliminar de março 
indica redução de 1,1 ponto 
percentual do Nível de Uti-
lização da Capacidade Ins-
talada da Indústria (NUCI), 
para 75,1%, o mesmo valor 
de dezembro de 2019.
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AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A. - ALPA
CNPJ nº 10.335.963/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Despesas operacionais
Provisão para contingência 6 (1) (113)
Provisão para compensação ambiental 10 (176) (1.140)
Outras despesas operacionais, líquidas 3 (3.363) (5.293)
Prejuízo operacional (3.540) (6.546)
Resultado financeiro 4
Receitas financeiras 57 115
Despesas financeiras (11) (17)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (3.494) (6.448)
Tributos sobre o lucro
Tributo corrente (33) (28)

(33) (28)
Prejuízo do exercício (3.527) (6.476)
Quantidade de ações ao final do exercício 8.101 7.733
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$ (435,37) (837,45)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Prejuízo do exercício (3.527) (6.476)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (3.527) (6.476)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (3.494) (6.448)
Ajustes por: 
Juros e variações monetárias sobre
contingências e depósitos judiciais 2 4

Provisão para contingências 6 1 113
Provisão para compensação ambiental 10 176 1.140
Variações de ativos e passivos: 
Tributos a recuperar (3) (63)
Fornecedores (209) (132)
Tributos a recolher (53) (89)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (3.580) (5.475)
Impostos pagos (26) -
Caixa líquido utilizado nas atividades
 operacionais (3.606) (5.475)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento: 
Transações com acionistas: 
Adiantamento para futuro aumento
de capital - AFAC 8 6.500 2.300

Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamento 6.500 2.300
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
de caixa no exercício 2.894 (3.175)

Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício 1.058 4.233

Caixa e equivalentes de caixa ao final
 do exercício 3.952 1.058
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais

Notas

31 de 
dezembro 

de 2019

31 de 
dezembro 

de 2018
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 3.952 1.058
Tributos a recuperar 7 572 565

4.524 1.623
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 6 4 4

4 4
Imobilizado 9 95.000 95.000

95.004 95.004
Total do ativo 99.528 96.627
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 517 726
Tributos a recolher 7 1.403 1.449

1.920 2.175
Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de
capital - AFAC 8 4.500 2.300

Provisão para contingência 6 124 117
Provisão para compensação ambiental 10 1.316 1.140

5.940 3.557
Total do passivo 7.860 5.732
Total do patrimônio líquido 11 91.668 90.895
Total do passivo e patrimônio líquido 99.528 96.627
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 453.358 (362.712) 90.646
Capitalização de adiantamento para
futuro aumento de capital 6.725 - 6.725

Prejuízo do exercício - (6.476) (6.476)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 460.083 (369.188) 90.895
Capitalização de adiantamento para
futuro aumento de capital 4.300 - 4.300

Prejuízo do exercício - (3.527) (3.527)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 464.383 (372.715) 91.668
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Aços Laminados do Pará S.A. (“Sociedade”)
é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A.
(“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade foi constituída em
2008 com o objetivo de elaborar o estudo de viabilidade, adquirir o terreno
e obter as licenças ambientais para a posterior implantação e operação de
uma siderúrgica para a produção de 2,5 Mta de produtos siderúrgicos em
Marabá, no Pará. Os estudos incluem também a implantação de plantas de
laminação a quente, laminação a frio e galvanização, utilizando placas de aço. 
Dessa forma, em 2015, a Sociedade desenvolveu atividades basicamente
visando a manutenção do site em Marabá, onde 75% da execução física da
terraplanagem já foi executada e o cumprimento das condicionantes e dos
programas decorrentes das licenças ambientais obtidas.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração
de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade
(“Demonstrações Financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC 
PMEs”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem 
às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de 
apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas com base 
no custo histórico dos ativos quando aplicável. Os eventos subsequentes 
foram avaliados até 31 de janeiro de 2020, data em que a emissão das 
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Em janeiro de 
2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão 
de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os impactos 
do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras 
da Vale, não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano 
de negócios da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações 
financeiras em decorrência do evento. c) Novos pronunciamentos: CPC 
06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, 
os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e 
o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos
de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora 
do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de 
pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos 
arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam 
substancialmente mantidos. A Administração avaliou o impacto da adoção 
da referida norma, e concluiu que não há impactos nas suas demonstrações 
financeiras. ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de impostos -
A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do 
imposto de renda. O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar 
os impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir os efeitos 
da incerteza. A sociedade avaliou os requerimentos dessa nova interpretação 
e concluiu que não há impacto em suas demonstrações financeiras.
3. Outras despesas operacionais Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Serviço de vigilância/segurança patrimonial (2.011) (2.827)
Acordos e convênios (625) (1.459)
Serviços de meio ambiente (506) (836)
Outros (221) (171)
Total (3.363) (5.293)

4. Resultado financeiro Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Despesas financeiras
PIS e COFINS sobre receitas financeiras (3) -
Taxas e comissões (1) 1
Juros e multas - (14)
Variações monetárias e cambiais (7) (4)

(11) (17)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 53 114
Atualização monetária 4 -
Outros - 1

57 115
Resultado financeiro, líquido 46 98
5. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2019 2018
Caixa e bancos 2.120 57
Aplicações financeiras 1.832 1.001
Total 3.952 1.058

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de aplicações financeiras 
no montante de R$ 1.832 refere-se a aplicações na modalidade compromissada 
(R$ 1.001 em 2018), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à 
taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
6. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações
trabalhistas, ambientais e tributárias em andamento na esfera administrativa 
e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são 
estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado 
necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados 
às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar 
depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. 
Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e registrados no 
ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de 
resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos
judiciais

31 de
dezembro de

31 de 
dezembro de

31 de 
dezembro de

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Processos tributários 124 117 1.709 517 - -
Processos trabalhistas - - - - 4 4
Total 124 117 1.709 517 4 4

7. Tributos a recuperar e a recolher Tributos a 
recuperar

Tributos a 
recolher

31 de dezembro de
2019 2018 2019 2018

Imposto de renda e contribuição social
(IRPJ e CSLL) 47 - 1 3

Impostos e contribuições federais
brasileiras (PIS/COFINS) 8 7 - -

Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”)
a recuperar 116 157 - -

Imposto sobre serviço (ISS) 401 401 1.070 1.074
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - - 33 39
Outros tributos a recuperar - - 299 333
Total 572 565 1.403 1.449

8. Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC AFAC
Saldo em 31 de dezembro de 2017 6.725
Capitalizações realizadas durante o ano (6.725)
Aportes realizados durante o ano 2.300
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.300
Capitalizações realizadas durante o ano (4.300)
Aportes realizados durante o ano 6.500
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.500

9. Imobilizado: Os ativos imobilizados são compostos por imobilizado em
curso e referem-se basicamente a terraplanagem da área de construção da
siderúrgica. Os valores apresentados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
estão apresentados líquidos de provisão para perda de ativos.
10. Compensação ambiental: No exercício de 2019 a Sociedade
complementou a provisão para compensação ambiental no montante
de R$176 (R$1.140 em 2018). Os saldos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 são de R$1.316 e R$1.140, respectivamente. Essa provisão se refere 
a obrigações estabelecidas pelos órgãos públicos como um mecanismo 
para compensar os impactos ambientais causados pelas operações da 
Sociedade. As medidas compensatórias foram homologadas em 2006, 
porém, somente foram regulamentadas em 2017.
11. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 o
capital social é de R$464.383 (R$460.083 em 2018) correspondendo a 8.101
(7.733 em 2018) ações ordinárias, totalmente integralizadas e sem valor 
nominal, com participação acionária integral da Vale S.A., conforme aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de junho de 2019.
12. Partes relacionadas: A Sociedade possui em 31 de dezembro de 2019
o montante de R$4.500 (R$2.300 em 2018) como adiantamento para futuro
aumento de capital recebido de sua controladora Vale S.A. Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não houve resultados gerados
por operações com partes relacionadas. Todas as operações com partes
relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre as
partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros,
os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes
relacionadas. A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga
integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações
da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
13. Classificação dos instrumentos
financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2019
31 de dezembro 

de 2018
Caixa e equivalentes de caixa 3.952 1.058
Total dos ativos financeiros 3.952 1.058
Fornecedores 517 726
Adiantamento p/futuro aumento de capital 4.500 2.300
Total dos passivos financeiros 5.017 3.026

14. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional
- As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL”
ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a
Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas
em reais. b) Imobilizados - Os ativos imobilizados são reconhecidos
pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada
e perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos imobilizados são
depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a partir

da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem utilizados 
no uso pretendido. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, 
se há alguma indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido 
desvalorização. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil 
excede seu valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2019  e 2018, não há 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. 
c) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os ativos financeiros
com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e
nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos
financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”)
a menos que certas condições que permitam uma mensuração subsequente 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou
pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que na data-base destas
demonstrações. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao
valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo
amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. d) Tributos
sobre o lucro - A provisão para tributos sobre o lucro é calculada pelo lucro
real, com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o
lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. 
A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é de 34%.
15. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos
contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas
estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.
As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na
preparação destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas:
a) Processos judiciais – Por sua natureza, os processos judiciais serão
resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de
ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da
atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício
de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos
potenciais resultados dos eventos futuros.
16. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital -
A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a 
liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em 
linha com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer 
uma estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios 
no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade 
ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações comerciais e 
investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece 
uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para 
manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de 
crédito de recebíveis - A Sociedade atribui uma classificação de risco de 
crédito interna para cada contraparte utilizando sua própria metodologia 
quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de mercado e 
informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas 
sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de 
crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito 
originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação 
de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das 
diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação. c) Gestão 
de risco de mercado - A Sociedade está exposta a diversos fatores de 
risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a 
natureza dos negócios e operações da Sociedade, os principais fatores de 
risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa 
de câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos e insumos.
A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco 
e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de 
tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.
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Coronavírus muda comportamento do consumidor brasileiro
As vendas do varejo brasileiro 

já começam a ser impactadas pelo 
coronavírus. Números divulgados 
pela FX Retail, F360º e SBVC 
mostram que, no final de semana 
passado, lojas em aeroportos e o 
setor de moda foram os mais im-
pactados pela mudança de com-
portamento dos consumidores. Por 
outro lado, drogarias tiveram uma 
forte alta nas vendas.

“O Índice de Performance do 
Varejo (IPV) mede dados reais de 
vendas e, por isso, é um indicati-
vo importante do que está acon-
tecendo com o setor em meio à 
pandemia do coronavírus”, co-
menta Eduardo Terra, presidente 
da SBVC. De acordo com ele, o 
setor de drogarias foi o que teve 
melhor desempenho no final de 
semana passado, com um cresci-
mento de 35,01% na comparação 
anual. Por outro lado, o mercado 
de moda recuou 31,76%, refle-
tindo a preocupação do público 
com os efeitos do vírus sobre a 
saúde.

Essa desigualdade de comporta-
mento também aparece claramente 
na análise por formato de varejo. 
Aeroportos (-23,73%) e shopping 
centers (-13,55%) foram mais afe-
tados pelo receio do público em 
permanecer em locais de grande 
movimento. As galerias dos hiper-
mercados, porém, tiveram um au-
mento de 8,54% no faturamento no 
final de semana, em função da ida 
dos clientes às lojas de alimentos 
para repor seus estoques.

Outro estudo, elaborado pela 
Nielsen Brasil, mostra que o surto 
da doença causada pelo novo coro-
navírus em todo o mundo impac-
tou significativamente a vida dos 
consumidores, elevando a busca 
por produtos de abastecimento de 
emergência e de suprimentos de 
saúde. Segundo o levantamento, 
as vendas em aproximadamente 
150 cadeias varejistas crescem de 
forma exponencial a cada semana, 
apontando que o brasileiro se pre-
para hoje para uma vida mais res-
tritiva.

O comportamento do consu-
midor brasileiro teve duas etapas 
claras até agora: pós-primeiro caso 
(semana de 23 de fevereiro a 1º de 
março) e logo depois do anúncio de 
pandemia pela Organização Mun-
dial da Saúde (de 1º a 8 de março).

Na primeira, a corrida foi con-
centrada em produtos de limpeza, 
que registraram alta nas vendas de 
20% na comparação com a semana 
anterior. Destaque para álcool em 
gel (+623%), filtros de ar (+100%), 
álcool (+85%), limpeza geral 
(+58%) e sabão líquido (+33%). A 
alta no faturamento foi registrado 
em 66% das 550 categorias audita-
das pela Nielsen.

Na segunda, o crescimento nas 
vendas se disseminou em 88% das 
categorias e o faturamento expan-
diu em 16,2%. A busca foi maior 
em produtos considerados commo-
dities - arroz, feijão, café, açúcar e 
farinha (+31%), limpeza (+21%), 
higiene & beleza (+25%), mercea-
ria (+18%), medicamentos (+13%) 
e perecíveis (+11%).

“O brasileiro respondeu de for-
ma rápida após a confirmação do 
primeiro caso, e buscou produtos 
relacionadas à prevenção da do-
ença - antisséptico, álcool, de-
sinfetante”, afirmou a gerente de 
Atendimento ao Varejo da Nielsen 
Brasil, Fernanda Vilhena.

Com base nos ensinamentos de 
outras pandemias e do que vem 
acontecendo ao redor do mundo, 
a Nielsen identificou seis etapas 
chaves para o comportamento do 
consumidor. O primeiro sendo 
quando é adotado um padrão de 
compra proativa de produtos para 
saúde e o último quando a norma-
lidade é retomada com cautela.

São Paulo e Rio de Janeiro es-
tão no estágio de crise mais avan-
çado, o que reflete no compor-
tamento. Ambos já caminharam 
para a quarta fase, que representa a 
preparação para a vida com distan-
ciamento social, no qual crescem 
as compras online e a diminuição 
das visitas às lojas físicas. O pró-
ximo é o da vida restritiva, onde 

o consumidor faz viagens de com-
pras limitadas e há preocupações 
com o aumento dos preços, como 
consequência do crescimento da 
demanda. O restante do Brasil ain-
da se encontra na segunda fase de 
gestão reativa da saúde, na qual o 
consumidor dá prioridade a pro-
dutos essenciais para a contenção 
do vírus, da saúde e da segurança 
pública.

“Com essas seis etapas, sabe-
mos o que está por vir para o Bra-
sil e isso ajuda a todos a se orga-
nizarem de forma mais estruturada 
para enfrentar as dificuldades ge-
radas pela quarentena e pelo risco 
à saúde pública”, afirmou Fernan-
da.

Os dados sugerem que o brasi-
leiro deu os primeiros passos na 
mudança de hábito também em re-
lação ao trabalho, com a adoção do 
home office. Na primeira semana, 
a maior busca foi por softwares, 
cujo crescimento foi de 389%. Na 
segunda, houve maior procura por 
eletrônicos, alta de 17%.
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Quarentena aumenta 
contágio dos semrendavírus

Na última quinta-feira, Rafael saiu cedo de casa para ir 
trabalhar. Apesar da apreensão com o risco de ser contami-
nado pelo coronavírus, o auxiliar administrativo continuou 
a se dedicar ao emprego com a sinalização de que seria 
promovido. Mas, ao chegar no trabalho, foi chamado pelo 
RH e recebeu a carta de demissão.

Para o desespero da esposa, Samantha, ele receberia o 
adiantamento do salário no dia seguinte. Ela aguardava o 
valor para fazer as compras do mês. “A gente ia pegar o vale 
para comprar mantimentos para a casa. Só que, como ele 
foi mandado embora, não vai receber nada agora. Estamos 
sem dinheiro para comprar os alimentos e, quando receber-
mos, como estarão as prateleiras dos mercados, padarias e 
açougues, sem transporte e abastecimento desses locais?”

Ela conta que, na terça-feira anterior, a empresa havia 
anunciado aos funcionários que daria férias coletivas. 
“Mas a decisão foi outra e junto com meu esposo, outras 
29 pessoas foram demitidas. O motivo? Os gestores expli-
caram que não teriam como manter as vendas no cenário 
atual. Por consequência, a empresa não tem recursos para 
pagar os funcionários.”

Esta é a realidade está sendo ou será vivida por milhões 
de brasileiros. Em meio à pandemia do coronavírus e com 
uma taxa de desemprego de 11,2% que já atinge 11,9 mil-
hões de pessoas no país, o Governo Bolsonaro anunciou 
que vai enviar uma MP ao Congresso a qual permitirá que 
as empresas cortem em até 50% a jornada e os salários de 
trabalhadores. A redução proporcional de jornada e salários 
poderá durar enquanto estiver em vigor o estado de calami-
dade, que deve ser bem maior que o inicialmente previsto.

Do outro lado, em seu “pacote de manutenção dos em-
pregos”, o governo pretende permitir a isenção, por três 
meses, das contribuições dos empresários para o FGTS (R$ 
30 bilhões) e da parte da União no Simples Nacional (R$ 
22,2 bilhões). Mas se não há receita para pagar salários, 
isso se torna secundário.

A postura do governo brasileiro vai de encontro ao que 
foi adotado em outros países que passam pelo problema. 
Porque aqui não somos comunistas e “o PT consumiu 
todo o dinheiro público”. Na Itália, por exemplo, para de-
sestimular demissões durante a crise, os funcionários das 
empresas que paralisaram suas atividades terão direito ao 
recebimento de um benefício no valor de 80% do salário, 
pago pelo INSS de lá.

A quarentena a que a população é submetida afeta a to-
dos os setores e irá gerar um rombo no caixa das pequenas 
e médias empresas. No varejo, por exemplo, a reversão da 
demanda foi rápida. Antes da crise, as projeções eram incre-
mento de 5% nas vendas em comparação ao ano passado. 
O mês de fevereiro comprovava a tese, com o faturamento 
em alta de 5,2% descontada a inflação – Índice Cielo do 
Varejo Ampliado (ICVA). No entanto, o indicador, regis-
trou queda de 3,8% na primeira semana de março e de 6% 
na segunda. A indústria começará a sentir a reversão em 
breve e, caso ocorra o fechamento das estradas, o caos es-
tará instalado.

A consequência serão mais demissões e maior contra-
ção da renda. Isso sem contar os trabalhadores informais. 
Estes, sim, terão ajuda do governo: uma bolsa de R$ 200 
mensais. “Isso é menos do que eu tiro por dia”, diz um 
motorista de Uber. Como ele, tantos milhões de brasileiros 
não terão como pagar as despesas básicas, como aluguel e 
alimentação. Babás e empregadas domésticas, então, nem 
se fala. O sonho de ir para a Disney fica para a próxima 
encarnação. A boa notícia é que o Bolsa Família será refor-
çado, com a destinação de até R$ 3,1 bilhões para incluir 
mais de 1 milhão de pessoas no programa. O valor é sufici-
ente na visão de Guedes.

A crise transforma liberais em keynesianos, mas não 
os torna economistas brilhantes. A malfadada economia 
brasileira, que já vinha patinando, sofrerá e muito com a 
pandemia. O governo demorou a perceber a gravidade da 
situação, e as consequências serão piores do que poderiam 
ser. Num país de despreparados para problemas como esse, 
Bolsonaro colocou a máscara muito tarde. E o PIB? Volta-
mos à recessão.
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CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, São Gon-
çalo/RJ, CEP: 24.755-500, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/RJ, 
20/03/20. A Diretoria.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordi-
nária. Os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. são 
convidados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordiná-
ria que, em primeira convocação, será realizada no dia 31 de março de 
2020 às 15h, na Sede Social, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciar o Relatório da Ad-
ministração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, Relatório dos 
Auditores Independentes, Relatório de Asseguração Limitada - Balanço 
Social modelo Ibase, Parecer dos Atuários Independentes e do Conselho 
Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a aprovação do 
lucro líquido do exercício e sua destinação; ratificação da deliberação do 
Conselho de Administração sobre pagamento de dividendos intermediários 
e complementares; 3) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2020/2021; 4) Fixar a remune-
ração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Eleger/reeleger os 
membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes 
- mandato 2020/2023; 6) Fixar o teto da remuneração anual global dos
Administradores; 7) Ratificar as deliberações do Conselho de Adminis-
tração sobre atos de eleição e renúncia de administradores. II - Assem-
bleia Geral Extraordinária: 1) Alteração do Estatuto Social da companhia;
2) Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a
participação dos empregados e diretores nos lucros da companhia; 3) Ratifi-
car as funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação
vigente, bem como delegar competência ao Conselho de Administração
para deliberar sobre as indicações previstas nos normativos; 4) Assuntos de 
Ordem Geral. Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. Bernardo de Azevedo
Silva Rothe - Presidente do Conselho de Administração.

PROGNUM INFORMÁTICA S/A 
CNPJ 36.153.963/0001-72 - NIRE 33300028919

Aos Doze dias de Março de Dois mil e Vinte, às 15:00 horas, reuniram-se em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), nesta cidade de Nite-
rói, à Rua Quinze de Novembro, 90 sala 1401, como autoriza o parágrafo único 
do artigo 131 da Lei 6404/76, acionistas de PROGNUM INFORMÁTICA S.A. 
representando a totalidade do Capital Social, segundo a lista de presença subs-
crita, razão pela qual foi dispensada a publicação dos editais de convocação, 
conforme parágrafo 4o do artigo 133 da Lei 6404/76. Assumiu a presidência o Dr. 
SERGIO DA VENDA VIEIRA, Diretor-Presidente, que para secretário convidou 
a mim MARCUS MARQUES DA ROCHA, dando assim por instalada a Assem-
bleia, com a pauta que se segue: a) Aprovação das contas da administração e 
demonstrações financeiras do Exercício de 2019; b) Destinação do lucro líquido 
do Exercício de 2019 e; c) Eleição da diretoria e fixação de prazos de mandato e 
dos respectivos honorários; Prosseguindo, após leitura do relatório da diretoria e 
das Demonstrações Financeiras, iniciou-se a discussão sobre os itens a) e b) da 
pauta, sendo facultada a palavra a quem quisesse fazer uso dela. O sr. Presiden-
te informou que as Demonstrações Financeiras da sociedade foram publicadas 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil em 12 
de Março de 2020, de acordo com o art. 294 da Lei 6.404/76, com redação dada 
pela lei 10.303/2001. Não havendo impugnação, foram aprovadas, por unanimi-
dade, as contas da Administração, refletidas nas Demonstrações Financeiras do 
Exercício de 2019, bem como a destinação do lucro líquido do Exercício de 2019, 
no montante de R$ 6.441.330,14 (Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Hum 
Mil, Trezentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos). Da Reserva de Lucros em 
31/12/2018 e do lucro líquido do Exercício, foram distribuídos aos sócios durante 
o ano o total de R$ 6.270.000,00 (Seis Milhões e Duzentos e Setenta Mil Reais),
permanecendo na conta Reserva de Lucros o saldo de R$ 1.559.935,44 (Hum
Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais, e 
Quarenta e Quatro Centavos). Fica a Diretoria autorizada a distribuir aos acionis-
tas, durante o Exercício de 2020, a totalidade desse saldo, a título de dividendos,
bem como a levantar balancetes mensais durante o mesmo Exercício e distribuir
os lucros neles apurados. Dando continuidade, a Assembleia apreciou o item
c) da pauta, relativo à eleição da Diretoria, sendo eleitos todos para o mandato
de 3 (três anos): para o cargo de Diretor-Presidente o Dr. SERGIO DA VENDA 
VIEIRA, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da carteira de identi-
dade n° 05458229-1, expedida pelo Detran/RJ e inscrito no CPF-MF sob o n°
832.091.747-68, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, onde reside à Av. Sernambe-
tiba, n° 5200, Bloco 2, Apto. 502 - Barra da Tijuca, para o cargo de Diretor-Técnico
o Dr. MARCUS MARQUES DA ROCHA, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, 
portador da carteira de identidade n° 07023682-3, expedida pelo IFP, e inscrito
no CPF-MF sob o n° 709.992.527-04, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, onde
reside à Av. Sernambetiba n° 3360, Bloco 3, Apto. 1201, Barra da Tijuca, e para
o cargo de Diretor sem designação especial o Dr. ONÉSIMO ISMAEL TOLOI,
brasileiro, casado, Financiário, portador da carteira de identidade n° 6.538.799
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e inscri-
to no CPF-MF sob o n° 565.710.548-68, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, onde
reside à Av. Das Acácias, 150, Bloco 01, Apto 1104 - Barra da Tijuca, todos com
mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Dando prosseguimento, foi
aprovada a remuneração mensal da Diretoria para até R$ 50.000,00 (Cinquenta
Mil Reais) . Nada mais havendo a discutir, foi lavrada e lida a presente Ata com
aprovação unânime. Assinam como Presidente Sergio da Venda Vieira, e como 
Secretário Marcus Marques da Rocha. Prognum Informática S/A, Sergio da
Venda Vieira - Presidente. Prognum Informática S/A, Marcus Marques da
Rocha - Secretário. Jucerja nº 3864357, em 16/03/2020. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Geral.

COOPERATIVA CENTRAL DE TÁXI DO MUNICIPÍO 
DO RIO DE JANEIRO – CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO 

CNPJ nº 15.150.415/0001-19  - NIRE nº3340005186-6
EDITAL DE CANCELAMENTO 

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 04/04/2020
O Presidente no exercício de suas atribuições informa que, por prudência e 
precaução, visando colaborar com as autoridades públicas de saúde quanto 
a necessidade de proteção da sociedade, face as ameaças de transmissão 
do coronavírus(Covid-19), inclusive atendendo as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, no sentido de evitar aglomerações e 
considerando o  decreto Estadual nº 46970/20 art. 04 , CANCELA A 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, realizada pelo 
edital de convocação publicado no Jornal Monitor Mercantil no dia 11 de 
março de 2020, prevista para o  dia 04/04/2020  na Rua Senador Alencar, 
157 – São Cristóvão – RJ. Com Primeira convocação às 08:00h, com a 
presença de 2/3 dos associados, com segunda convocação às 09:00h, 
com a presença de metade mais um dos associados e em terceira e 
última convocação às 10:00h com a presença de um mínimo de 10(dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação 
de Contas do Exercício do ano de 2019. Apresentação de relatório de 
gestão do órgão de Administração, acompanhado do parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) 
Demonstrativo das Sobras e Perdas Apuradas; d) Destinação das Sobras 
ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 – Eleição do Conselho de Ética e 
Disciplina; Eleição do Conselho Fiscal 3 – Eleição de um Delegado para 
representação junto à CCRJ. Rio de Janeiro, 20 de Março de 2020.

Jose Carlos Moreira Rodrigues - Diretor Presidente

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 

DA AV CHILE TÁXI LTDA
CNPJ/MF: 07.457.066/0001-54 – NIRE N° 334000458-0

EM  21/03/2020
O Presidente da Cooperativa Chile Táxi no exercício de suas atribuições 
informa que, por prudência e precaução, visando colaborar com as 
autoridades públicas de saúde quanto a necessidade de proteção da 
sociedade, face as ameaças de transmissão do coronavírus(Covid-19), 
inclusive atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, 
no sentido de evitar aglomerações e considerando o  decreto Estadual 
nº 46970/20 art. 04  CANCELA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA, realizada pelo edital de convocação publicado no 
Jornal Monitor Mercantil no dia 04 de março de 2020, prevista para o  dia 
21/03/2020  na Rua Senador Alencar, 157 – São Cristóvão – RJ. Com 
Primeira convocação às 08:00h, com a presença de 2/3 dos associados, 
com segunda convocação às 09:00h, com a presença de metade mais 
um dos associados e em terceira e última convocação às 10:00h com a 
presença de um mínimo de 10(dez) associados, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de Contas do Exercício do ano 
de 2019. Apresentação de relatório de gestão do órgão de Administração, 
acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório 
de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das Sobras e Perdas 
Apuradas; d) Destinação das Sobras ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 
– Eleição do Conselho de Ética e Disciplina; Eleição do Conselho Fiscal 
3 – E leição de um D elegado para representação j unto à C CRJ.                                                         

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2020.
Paulo Roberto Severino da Silva

Bancos chineses anunciam 
superavit na liquidação cambial

Os bancos comerciais da 
China registraram um su-
peravit de 99,1 bilhões de 
iuanes (US$ 14,2 bilhões) 
na liquidação cambial em 
fevereiro, informou a Admi-
nistração Estatal de Divisas 
(SAFE, na sigla em inglês), a 
reguladora cambial, na sex-
ta-feira. Conforme a agência 
Xinhua, as aquisições de di-
visas pelos bancos ficaram 
em 1,02 trilhão de iuanes no 
mês passado, enquanto as 
vendas atingiram 920,8 bi-
lhões de iuanes, mostraram 
os dados 

Apesar do impacto do sur-
to do novo coronavírus, o 
mercado de divisas da Chi-
na manteve uma operação 
geralmente estável em feve-
reiro com os fluxos trans-
fronteiriços de capital per-

manecendo estáveis, disse a 
porta-voz da SAFE, Wang 
Chunying.

Wang disse que o mercado 
de divisas da China está re-
gistrando uma tendência de 
desenvolvimento mais “ra-
cional, ordenada e madura”. 
Os fundamentos da econo-
mia chinesa, que sustentam 
o crescimento econômico 
sólido no longo prazo, per-
manecem inalterados, disse 
Wang, acrescentando que os 
ativos baseados em iuane, a 
moeda chinesa, continuam 
sendo atraentes no mundo, 
oferecendo uma base sólida 
para um mercado de divisas 
estável.

Aduana

Xangai fornece apoio fi-

nanceiro e otimiza proce-
dimentos de desembaraço 
aduaneiro para ajudar as em-
presas estrangeiras e de co-
mércio exterior a retomar o 
trabalho, disseram na sexta-
feira as autoridades locais. 
Liu Min, vice-diretora da 
Comissão Municipal de Co-
mércio de Xangai, disse que 
todas as principais empresas 
de capital estrangeiro e de 
comércio exterior de Xangai 
retomaram o trabalho.

Neste ano, a cidade assi-
nou mais de 40 bilhões de 
iuanes (US$ 5,6 bilhões) 
em projetos e viu o estabe-
lecimento de cinco sedes 
regionais de empresas mul-
tinacionais e três centros 
estrangeiros de pesquisa e 
desenvolvimento. O núme-
ro total de sedes regionais 

e centros estrangeiros de 
pesquisa e desenvolvimen-
to em Xangai atingiu 725 e 
464, respectivamente, disse 
Liu.

A cidade ofereceu apoio 
financeiro a empresas de co-
mércio exterior. A filial do 
Banco da China, por exem-
plo, acrescentou 4,08 bilhões 
de yuans em empréstimos 
para as empresas recomen-
dadas pela comissão e lan-
çou 20 bilhões de iuanes de 
crédito especial para as em-
presas de capital estrangeiro, 
de comércio exterior e de co-
mércio de serviços. Liu disse 
que a cidade promoverá a 
assinatura de vários projetos 
de financiamento estrangei-
ro na próxima etapa, o que 
deve aumentar a confiança 
das empresas estrangeiras.

Portugal: operadores de telecomunicações criam incentivos aos clientes
Meo (Altice), NOS e Vo-

dafone uniram esforços e 
apresentaram ao governo 
de Portugal um plano “para 
minimizar os impactos” da 
pandemia do novo corona-
vírus no país. São seis eixos 
propostos, entre os quais: 
manter a qualidade de ser-
viço das redes de comunica-
ções, assegurar a capacidade 
necessária para funções crí-
ticas do Estado, promover a 
contenção da expansão do 
vírus e alertar para proce-
dimentos antifraude, anun-
ciaram na sexta-feira os três 
operadores de telecomunica-
ções. Os dois eixos restan-
tes são a contribuição para 
o incentivo ao teletrabalho 
nas empresas e apoiar a co-

munidade. A notícia foi di-
vulgada no site de notícias 
de Portugal (noticiasaomi-
nuto.com). “No âmbito do 
atual estado de emergência 
decretado pelo Presidente da 
República, onde os cidadãos 
são orientados a permane-
cer em casa, as empresas de 
comunicações têm uma es-
pecial responsabilidade em 
garantir, na medida do pos-
sível, as condições de bom 
funcionamento dos serviços 
de comunicações”, disseram 
as operadoras em comunica-
do conjunto.

“Estas medidas apresen-
tadas pelos três operadores 
estarão em vigor por tempo 
indeterminado e serão revistas 
e/ou ajustadas em função da 

evolução da situação”, afirma-
ram. No que diz respeito aos 
procedimentos antifraude, os 
três operadores referem que 
nenhum deles irá realizar visi-
tas presenciais, da sua iniciati-
va, sem um pedido prévio de 
assistência por parte do cliente 
e que as deslocações ao domi-
cílio “apenas se realizam por 
motivos de falhas técnicas e 
avarias” e sempre a pedido do 
cliente”.

Além disso, “todos os téc-
nicos e equipes operacionais 
dos operadores estão muni-
dos do cartão de identifica-
ção, sendo que a sua exibi-
ção deverá ser exigida pelo 
cliente antes do suposto téc-
nico entrar na residência”.

O objetivo segundo as em-

presas, é minimizar os impac-
tos que o Covid-19 terá na 
vida dos portugueses. Os ope-
radores MEO, NOS e Vodafo-
ne oferecem por um período 
de 30 dias, 10GB [gigabyte] 
de dados aos seus clientes 
particulares e empresariais de 
serviço telefónico móvel”.

“Conscientes do impac-
to radical da mudança do 
modo de vida, de trabalho 
e de ensino, resultantes do 
tempo de crise excecional 
que vivemos, os operadores, 
com o objetivo de minorar 
as consequências do isola-
mento, tomaram a decisão, 
juntamente com a Sport TV, 
BTV e Eleven Sports, de não 
cobrar a mensalidade aos 
clientes”, acrescentaram.

Petrobras recorre a bancos para crédito de US$ 8 bilhões 
A Petrobras solicitou aos 

bancos o desembolso de US$ 
8 bilhões (mais de R$ 40 bi-
lhões). O dinheiro é parte de 
suas linhas de crédito com-
promissadas, uma espécie 
de crédito pré-aprovado que 
a estatal já tinha com insti-
tuições bancárias. Em nota 
divulgada nesta sexta-feira, 
a petroleira informou que 
está avaliando outras medi-
das para reforçar seu fluxo 
de caixa, como a redução 
adicional de custos e otimi-
zações de seu capital de giro.

O desembolso faz parte de 
uma estratégia de aumentar a 

liquidez da empresa no mo-
mento de crise, em função da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19) e do choque 
de preços do petróleo, repor-
tou a agência Brasil.

 “A Petrobras reafirma sua 
estratégia sustentada pelos 
cinco pilares: maximização 
do retorno sobre o capital, 
redução do custo de capital, 
busca incessante por custos 
baixos, meritocracia e res-
peito às pessoas, meio am-
biente e segurança. A crise 
atual reforça a importância 
destes pilares, que devem 
continuar a ser perseguidos 

ainda com mais foco”, diz a 
nota.

Em outra nota, a Petrobras 
informou que adiou o recebi-
mento de ofertas vinculantes 
de empresas interessadas na 
compra de refinarias da es-
tatal, devido à pandemia do 
novo coronavírus. Os pro-
cessos envolvem oito refi-
narias, entre elas a Abreu e 
Lima (Rnest), em Pernam-
buco; e a Alberto Pasqualini 
(Refap), no Rio Grande do 
Sul.

Outras unidades envolvi-
das nessa postergação de re-
cebimento de ofertas vincu-

lantes são Landulpho Alves 
(RLAM), na Bahia; Presiden-
te Getúlio Vargas (Repar) e 
Unidade de Industrialização 
do Xisto (Six), no Paraná; 
Refinaria Gabriel Passos (Re-
gap), em Minas Gerais; Refi-
naria Isaac Sabbá (Reman), 
no Amazonas; e Lubrificantes 
e Derivados de Petróleo do 
Nordeste (Lubnor), no Cea-
rá. A Petrobras informou que 
“reforça o seu engajamento 
no projeto de venda dos ativos 
de refino e seus respectivos 
ativos logísticos, conforme 
estipulado em seu Plano Es-
tratégico 2020-2024”.
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PB BRASIL ENTRETENIMENTO S.A.
CNPJ: 08.844.841/0001-97

Balanços patrimoniais 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo 2019 2018
Circulante 16.217 17.599
Caixa e equivalentes de caixa 3.133 2.869
Títulos e valores mobiliários 6.753 8.143
Contas a receber 3.895 4.142
Direitos de exibição 2.347 2.369
Outros 89 76

Não circulante 5.625 5.237
Contas a receber 13 20
Depósito judicial 6 9
Direitos de exibição 4.443 3.972
Imobilizado 1.163 1.236

Total do ativo 21.842 22.836
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 3.676 4.853
Salários e encargos sociais 1.477 1.649
Contas a pagar 822 1.554
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.171 1.335
Obrigações tributárias 196 260
Outros 10 55

Não circulante 253 259
Provisão para contingências e honorários advocatícios 250 245
Outros 3 14

Patrimônio líquido 17.913 17.724
Capital social (nota 4) 7.367 7.367
Reservas de lucros 7.367 7.367
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 3.179 2.990

Total do passivo e patrimônio líquido 21.842 22.836
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. 1. Contexto operacional: A 
PB Brasil Entretenimento S.A. (“Cia.”) é uma “Joint Venture” entre a Globosat Pro-
gramadora Ltda. (“Globosat”) e a Claxson Media LLC, que foi criada em 18/04/2007 
e deu início às suas operações em 04/07/2007. Sua vigência é determinada con-
tratualmente até julho de 2027, prorrogável por mais cinco anos. A Cia. tem como 
atividade principal a produção e programação de conteúdo adulto, por meio dos ca-
nais “Sexy Hot”, “Playboy”, “Venus” e “Sextreme”, juntamente denominados “Canais 
Adultos”. Os Canais Adultos são comercializados pelas principais operadoras de tv 
por assinatura do país, tais como Claro S.A. (“NET”), Sky Serviços de Banda Larga 
Ltda. (“SKY”), Embratel TVSAT Comunicações S.A. (“Claro TV”), Oi Móvel S.A. (“Oi 
TV”) e Telefônica Brasil S.A. (“VIVO TV”) e outras operadoras menores, de forma 
“a la carte” e os formatos de venda por assinatura são stand alone e/ou bundled; e 
vendas avulsas Pay-Per-View(PPV) e/ou Video On Demand (VOD). Adicionalmente, 
o canal Sexy Hot possui um site, www.sexyhot.com.br, o qual é hospedado e comer-
cializado pela Globo Comunicação e Participações S.A (“Globo”) e cujo formato de 
venda consiste em assinatura. Em 1º/01/2020 foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária a incorporação da Globosat e da G2C Globo Comercialização de
Conteúdos S.A, pela sua controladora, Globo, a qual passou a sucedê-las em todos 
os seus bens, direitos, obrigações e compromissos contratuais, garantindo a conti-
nuidade de forma normal. Essa reestruturação societária integra o programa “Uma 
só Globo”, que visa à unificação das operações em uma única empresa, mais ágil
e mais forte, possibilitando a melhoria e aperfeiçoamento dos negócios e atividades 
atuais, e na criação de novos negócios. 2. Base de preparação e apresentação das
demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da preparação destas 
demonstrações financeiras ocorreu em 13/03/2020. As presentes demonstrações
financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições 
da Lei das S.A.’s e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Essas demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando as práticas contábeis de acordo com os
pronunciamentos efetivos para os exercícios iniciados a partir de 1º/01/2019. 3.
Principais práticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela Cia. 

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais 17.522 21.588
Lucro líquido do exercício antes do I.R. e da CSLL 17.305 21.446
Ajustes para conciliar o lucro antes do I.R. e da CSLL ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais: Depreciação 233 218
Provisão para contingências 5 56
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa (20) (127)
Ganho na venda de imobilizado (1) (5)

(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber 274 239
Direitos de exibição (449) (1.146)
Outros ativos (10) (47)
Contas a pagar (732) (972)
Salários e encargos sociais (172) 522
Obrigações tributárias (64) (274)
Outros passivos (56) (30)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 16.313 19.880
Pagamento de I.R. e CSLL (5.290) (7.563)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 11.023 12.317
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários 1.390 (1.989)
Aquisição de imobilizado (160) (251)
Venda de imobilizado 1 5

Caixa líquido gerado(consumido) pelas atividades de investimentos 1.231 (2.235)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos: Dividendos pagos (11.990) (16.127)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos (11.990) (16.127)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 264 (6.045)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.869 8.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.133 2.869

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais) Reserv. de lucros Lucros Dividendos

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
operac.

acumu-
lados

adicionais 
ao mínimo 

obrigatório Total
Saldos 31/12/2017 7.367 1.473 5.894 - 3.627 18.361
Distribuição dos  
divid. adicionais - - - - (3.627) (3.627)
Lucro líq. do exerc. - - - 15.490 - 15.490
Destinações
Dividendos pagos - - - (12.500) - (12.500)
Divid. adic. propostos - - - (2.990) 2.990 -
Saldos 31/12/2018 7.367 1.473 5.894 - 2.990 17.724
Lucro líq. do exerc. - - - 12.179 - 12.179
Destinações
Dividendos pagos - - - (9.000) (2.990) (11.990)
Divid. adic. propostos - - - (3.179) 3.179 -
Saldos 31/12/2019 7.367 1.473 5.894 - 3.179 17.913

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais) 2019 2018
Lucro líquido do exercício 12.179 15.490
Outros resultados abrangentes - -

Resultados abrangentes total do exercício 12.179 15.490

Demonstrações do resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019 2018

Receita líquida de vendas e serviços 43.695 47.868
Custo das vendas e dos serviços (15.746) (15.077)
Lucro bruto 27.949 32.791
Receitas (despesas) operacionais: Despesas com vendas (4.262) (4.819)

Despesas gerais e administrativas (6.986) (7.328)
Resultado na baixa de imobilizado 1 5
Outras receitas operacionais, líquidas 10 9

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 16.712 20.658
Despesas financeiras (30) (33)
Receitas financeiras 623 821

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 17.305 21.446
Imposto de renda e contribuição social (5.126) (5.956)
Lucro líquido do exercício 12.179 15.490

são descritas abaixo: a) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes: Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis 
dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos 
essencialmente com o propósito de serem negociados. Os ativos são reconheci-
dos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Cia. possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. b) Direitos 
de exibição - Os direitos de exibição são ativos intangíveis, que incluem filmes e pro-
gramas de televisão, adquiridos de terceiros. Os direitos adquiridos são registrados 
ao custo de aquisição no momento do pagamento ou quando tais direitos se tornam 
disponíveis, o que ocorrer primeiro. A vida útil dos direitos de exibição adquiridos é 
definida com base nos prazos contratuais cuja vigência média é de quatro anos e a 
amortização desses direitos ocorre linearmente a partir da primeira exibição de cada 
título. Os custos dos filmes incluem, basicamente, o custo dos direitos de filmes e 
programas adquiridos de terceiros, nos termos dos contratos de aquisição e custo de 
Condecine (contribuição incidente sobre a veiculação das obras cinematográficas). 
c) Imobilizado O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou de construção, 
deduzido da depreciação acumulada, e/ou perdas por redução ao valor recuperável,
se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. A depreciação é calcu-
lada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica 
estimada dos bens. d) Reconhecimento da receita - De acordo com a norma CPC 

47 - Receita de Contratos com Clientes (IFRS 15), a PB reconhece a receita de acordo 
com princípios fundamentais considerando os seguintes passos: (a) identificação do 
contrato com cliente; (b) identificação das obrigações de performance contidas no 
contrato; (c) determinação do preço da transação; (d) alocação do preço da transação 
às obrigações de performance e (e) reconhecimento da receita quando (e à medida 
que) a PB satisfaça a obrigação de performance. O preço da transação está definido 
nos contratos de programação, normalmente determinado através de valores fixos 
por empacotamento dos canais lineares e tipo de assinante, ou definido através 
de valores fixos de preços de referência e percentual de repasse à PB por produto, 
tecnologia e janela de exibição. Não há contraprestação variável. As principais 
classes de receitas são reconhecidas considerando as obrigações de performance 
abaixo, que podem ser satisfeita em um determinado momento ou a longo do tempo.
Tipo de receita: Programação e conteúdo (Canais lineares a la carte; Subscription 
Video On Demand (SVOD)por assinatura mensal); Programação e conteúdo 
(TVODs (Transactional Video on Demand) e PPV (Pay Per View). Reconhecimento: 
Mensalmente ao longo do tempo da assinatura; Reconhecidos no mês seguinte da 
disponibilização do conteúdo. e) Pronunciamentos novos aplicados pela primeira 
vez em 2019 - Adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamento - O CPC 06 (R2) 
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e 
divulgação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os 
arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial. A Administração 
da PB efetuou o levantamento para adoção e constatou que não há contratos de 
arrendamento de acordo com os requisitos da referida norma. ICPC 22 - Incerteza 
sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro - A interpretação ICPC 22, com vigor 
a partir de 1º/01/2019, se aplica em relação às incertezas no tratamento de tributos 
sobre o lucro (IRPJ e CSLL) correntes e diferidos. A Administração da PB efetuou as 
análises dos tratamentos fiscais e concluiu que não há impactos na demonstração 
financeira da Cia. na aplicação do ICPC 22. 4. Capital social: Em 31/12/2019 e 
2018, o capital social da Cia. totaliza R$7.367 e estava composto por 7.500 ações 
subscritas e integralizadas sem valor nominal sendo em sua totalidade ordinárias.

Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Diretor Presidente;
Antonio Luis de Carvalho - Diretor Financeiro

Aníbal Augusto de Souza - Contador - CRC/RJ073.618/O-9

Relatório da Administração. Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos de 
31/12/2019 e 2018. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer escla-
recimentos que se fizerem necessários. RJ, 23 de março de 2020. A Administração.

Investidores devem evitar 
decisões precipitadas

O momento é de  
reavaliar a carteira  
de investimentoEspecialista 

em fundos 
imobiliários 

Nos últimos dias, a B3 pre-
cisou acionar algumas vezes o 
circuit breaker, procedimento 
operacional da bolsa paulista 
que interrompe a negociação 
de ativos em momentos atípi-
cos de mercado, como duran-
te uma forte queda de preços, 
baseada na oscilação do Ibo-
vespa, o principal índice de 
ações do mercado brasileiro. 
Além da preocupação sani-
tária que é de todos, a propa-
gação do Covid-19 no Brasil 
está deixando os investido-
res apreensivos. Na cesta de 
produtos, os investidores de 
fundos imobiliários têm ma-
nifestado preocupação com a 
menor liquidez.

Diego Siqueira, CEO da 
TG Core, gestora de recursos 
independente com foco no 
mercado imobiliário, contou 
ao Monitor Mercantil sobre 
o que de real existe hoje em 
relação a essa apreensão “É 
importante lembrar que os 
imóveis dos fundos imobi-
liários são localizados no 
Brasil, ou seja, não possuem 
relação direta com o merca-
do externo . Dessa maneira, 
as operações não devem ser 
afetadas de fato, salvo even-
tos extremos como um con-
tágio e disseminação do Co-
ronavírus em larga escala no 
país”, explicou. 

Segundo Siqueira, um 
ponto relevante que deve ser 
considerado é o balanço da 
B3 de 2019 que mostrou o ín-
dice IFIX (Índice de Fundos 
de Investimentos Imobiliários 
criado para indicar o desem-
penho médio das cotações dos 
fundos imobiliários) no topo, 
com retorno de 35,98% e o 
Ibovespa, em segundo lugar, 
com 31,58%.  “Espera-se que 
mesmo com o cenário atípico 
vivido nesses primeiros meses 
de 2020, os juros e inflação 
permaneçam em patamares 
baixos “, afirma.

Na opinião dele, ainda que 
o risco tenha se intensificado 
nos últimos dias, afetando o 

desempenho dos mercados 
ao redor do mundo, ainda 
existem bons fundamentos 
para os ativos imobiliários 
no Brasil. “A indicação para 
o cenário atual é, inclusi-
ve, pensar a longo prazo. 
As taxas de juros baixas e a 
inflação controlada, por en-
quanto, ainda nos dão boas 
perspectivas. Mas é impor-
tante manter o foco no longo 
prazo, já que essa pode ser 
uma boa oportunidade para 
comprar ativos a preços mais 
baratos”, observa.

Para o CEO, o impacto 
tanto da queda do petróleo 
quanto do Covid-19, em 
uma perspectiva a longo pra-
zo, terá seus efeitos diluídos 
e os bons investimentos con-
seguirão um desempenho 
positivo - lembrando que a 
volatilidade dos fundos imo-
biliários foi menor do que a 
da bolsa. “A recomendação é 
moderação. Os investidores 
devem ficar atentos ao que 
está acontecendo no cenário 
global e local, pensar em um 
rebalanceamento de cartei-
ras pode ser útil. Mas é bom 
enfatizar que é preciso olhar 
a longo prazo, ter em mente 
que retornos rápidos não vi-
rão tão cedo”, frisou.

Graduado em Administra-
ção de Empresas pela Escola 
de Administração de Empre-
sas da FGV-EASP e pós-gra-
duado em Gestão de Riscos 
pelo Instituto Educacional da 
BM&F Bovespa, Siqueira ex-
plicou um pouco mais à repor-
tagem do Monitor Mercantil 
como o investidor de fundos 
imobiliários deveria interpre-
tar esse momento de tensão. 

O momento é muito di-
fícil em todos os aspectos. 
Como os investidores po-
dem minimizar o impacto 
em ativos que apostaram?

- Momentos como esse 
evidenciam a importância e 
necessidade de conhecer os 
fundamentos do seu investi-
mento. O mercado está pas-
sando por um momento de 
nervos à flor da pele, cujas 
decisões estão sendo toma-
das pelo pânico, ou seja, fa-
tores emocionais sem gran-
des fundamentos. Apesar do 
cenário ainda indicar riscos 
e possibilidade de efeitos ne-

gativos pela frente, deve-se 
ter em mente que toda crise 
é cíclica e, no longo prazo 
sempre tende a se resolver e 
crescer ainda mais.

Por conta disso, ter paci-
ência e aguardar a retomada 
pode ser bem melhor do que 
se desfazer dos seus ativos 
em um momento de baixa 
e consolidar fortes prejuí-
zos. Além disso, deve-se ter 
em mente o aspecto gerador 
de renda dos ativos, grande 
vantagem das ações e fundos 
imobiliários, principalmen-
te. Mesmo que os preços dos 
ativos tenham caído, ainda 
pode-se contar com a dis-
tribuição de resultados para 
incrementar a renda.

Os imóveis dos fundos 
imobiliários seria uma op-
ção neste momento? Por 
quê?

- Imóveis são ativos his-
toricamente tidos como um 
lastro em momentos de cri-
se. Mesmo que haja menor 
liquidez (possibilidade de 
venda do ativo), o seu patri-
mônio está lá, físico, intacto, 
e vai se perpetuar. Isso ofe-
rece um conforto adicional 
para o investidor para ter 
uma referência de valor.

O que é moderação nes-
se mercado de fundos imo-
biliários?

- É evitar decisões preci-
pitadas, tomadas pelo pâni-
co. Os fundos imobiliários 
possibilitam uma referência 
de preço muito importante 
é o Patrimônio Líquido do 
Fundo, através da sua cota 

patrimonial. Esse preço indi-
ca quanto valem os imóveis 
e, portanto, quanto vale o di-
nheiro investido pelo cotista. 
Qualquer oscilação de preço 
da cota na bolsa deveria es-
tar em torno ou muito próxi-
mo a essa referência.

Além disso, é importante 
investir consciente dos seus 
objetivos de longo prazo, das 
suas necessidades com o capi-
tal aportado e manter uma re-
serva de emergência em fun-
dos DI, para se resguardar em 
momentos de baixa liquidez 
ou alta volatilidade.

Que outras observações 
você poderia fazer sobre 
esse tema?

- Momentos de risco fa-
zem parte da vida do inves-
tidor e servem de grande 
aprendizado, mesmo que do-
loroso. O mercado financei-
ro é um importante veículo 
de financiamento de empre-
sas e empreendimentos e é 
muito importante a partici-
pação do público em geral, 
pois, afinal, esse é o meio 
que irá possibilitar o cresci-
mento econômico.

Reforço que sempre deve-
se ter visão de longo prazo, 
todas as crises que houve 
até hoje foram superadas e 
a economia global avançou 
significativamente.

Atualmente, temos ainda 
o fator tecnologia do nosso 
lado, permitindo ações mui-
to mais rápidas e eficientes, 
contornando obstáculos que 
antes eram considerados in-
transponíveis

O mercado financeiro 
não atrai somente os in-
vestidores mais abastados, 
mas também os peque-
nos poupadores que nos 
últimos anos passaram a 
destinar suas economias 
aplicando em produtos di-
ferenciados. A poupança 
deixou de ser a única op-
ção do pequeno investidor. 
Mas nesses dias de tensão 
da sociedade e do mercado 
em geral algumas orienta-
ções são bem vindas. 

José Falcão Castro, ana-
lista de Investimentos da 
Easynvest, corretora de 
valores 100% digital, tra-
çou um panorama dos dias 
atuais e o que pode ser 
minimizado. Balancear os 
investimentos e enquadrar 
a carteira dentro do perfil 
de investidor é a primeira 
dica do analista. As obser-
vações foram enviadas ao 
Monitor MERCANTIL 
por e-mail

“O brasileiro está vi-
vendo um momento di-
fícil no que diz respeito 
aos investimentos, pois 
as taxas de juros estão 
baixas e a bolsa está em 
queda. Os investidores 
estão acostumados a ver 
bons rendimentos sem 
risco, como Tesouro Di-
reto e outros títulos mais 
conservadores com a Se-
lic alta. A taxa de juros 
foi reduzida na última 
quarta-feira pela sexta 
vez seguida e caiu dos 
4,25% ao ano para 3,75% 
ao ano.

“Agora, está mais di-
fícil, pois os juros baixos 
criam a possibilidade de 
investimentos em renda 
fixa perderem para a in-
flação a depender do ativo 
escolhido”, diz o analista.  
Ele observa que o momen-
to é único. “No ano pas-
sado tínhamos uma bolsa 
com tendência de alta e 

bastante otimista. Ago-
ra, praticamente todas as 
bolsas ao redor do mundo 
estão apresentando quedas 
históricas.”

Na opinião dele, a me-
lhor atitude é balancear os 
investimentos e enquadrar 
a carteira dentro do seu 
perfil de investidor. “No 
ano passado, vimos uma 
explosão de otimismo e 
euforia, com Ibovespa su-
bindo 31% no ano. Com 
isso, o investidor que ti-
nha perfil moderado, por 
exemplo, se viu contagia-
do pelo momento de eufo-
ria e ultrapassou seu limite 
de exposição à renda va-
riável, se desenquadrando 
do seu perfil”, lembrou.

Reavaliação

O analista entende que 
agora é o momento de re-
avaliar a carteira e adequar 
a porcentagem de alocação 
ideal em cada tipo de ativo 
para o perfil do investidor. 
“Diversificação sempre 
foi a palavra-chave para 
qualquer carteira de in-
vestimentos em qualquer 
momento da economia”, 
alertou.

Sobre uma previsão de 
recuperação, o analista 
acredita que é cedo para 
falarmos sobre recupera-
ção da bolsa em curto pra-
zo, pois ainda há muitas 
indefinições em relação 
aos impactos econômi-
cos. “Com os indicadores 
da economia definidos, o 
mercado começará a pre-
cificar essa crise e agir 
com mais racionalidade. 
Em um cenário otimista, 
espera-se recuperação em 
médio ou longo prazo, 
pois os fundamentos que 
estavam impulsionando a 
alta da bolsa no passado 
recente ainda são sólidos”, 
acredita Falcão.

Diego Siqueira: Os imóveis dos fundos 
imobiliários são localizados no Brasil, ou seja, não 

possuem relação direta com o mercado externo’ 
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►1. Panorama Econômico e Industrial

1.1. Ambiente Macroeconômico

No ano de 2019, o cenário macroeconômico brasileiro foi marcado por não 
atender às expectativas do mercado, apesar de ter fechado o ano com clima 
otimista diante de fatores, como o recorde histórico do Ibovespa, principal 
índice da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, que fechou o ano acima dos 115 mil 
pontos, a mínima histórica da taxa SELIC, em 4,5% ao ano,  e a recuperação 
do setor varejista, que apesar da ter apresentado um ritmo mais lento ao 
longo do ano, apresentou forte aceleração ao final do período. 
Tal frustração se deve ao fato de que as estimativas do mercado, no início 
de 2019, apontavam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, para o período, de 2,5%, segundo o primeiro relatório FOCUS1 do 
ano. Contudo, o último relatório FOCUS2 para o período aponta um modesto 
crescimento de 1,1%. 
A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
fechou o ano de 2019 em 4,31%, maior valor anual desde 2016. O IPCA 
registrado foi superior ao centro da meta que era de 4,25% para o ano. 
A inflação foi impactada, principalmente, pelo aumento no preço da carne 
no final do ano e pela alta de preços administrados, como combustíveis e 
energia elétrica.
Na frente cambial, o dólar americano apresentou uma forte valorização em 
relação ao Real em 2019, fechando o ano em R$ 4,033 depois de ter atingido 
R$ 4,254, em novembro deste ano, maior valor nominal desde a implementa-
ção do Plano Real tendo apresentado forte oscilação ao longo do ano, diante 
de fatores como a incerteza sobre o cenário econômico brasileiro, somado 
a fatores internacionais, em especial à guerra comercial envolvendo EUA e 
China em relação a tarifação mútua sobre importações. A balança comercial 
fechou o ano com um superávit de US$ 47 bilhões5, redução de 19,6% quan-
do comparado ao ano de 2018 e o menor valor registrado em quatro anos.
Quanto ao cenário internacional, a guerra comercial entre EUA e China per-
maneceu em voga ao longo de 2019 e contribuiu para a volatilidade verifica-
da nos mercados internacionais, bem como para a redução das projeções 
de crescimento da economia global. Tal situação, no entanto, apresentou 
leve arrefecimento ao final do período, haja vista que as duas principais 
economias globais concluíram a primeira fase de um acordo, favorecendo 
países emergentes, o que pode ser verificado pela significativa redução do 
risco-país do Brasil.

1.2. Particularidades do Setor de Telecomunicações

O setor de telecomunicações no Brasil é marcado pela grande concorrência 
e pela efetiva regulação da Agência Nacional de Telecomunicações, ANA-
TEL, que tem a missão de “promover o desenvolvimento das telecomunica-
ções do país, de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura 
de telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, 
diversificados e a preços justos, em todo o território nacional”.
Contudo, tal estratégia foi impactada por um acirramento da competição no 
mercado brasileiro, verificado pela presença de ofertas mais agressivas sob 
o ponto de vista do conteúdo disponibilizado aos clientes e de uma redução 
no patamar dos preços praticados pelas operadoras de um modo geral, o 
que, de certa forma, limitou a capacidade da Companhia de repassar au-
mentos de custos ou de propor a adesão a ofertas de maior valor.
O setor manteve a tendência de forte crescimento no consumo de dados, 
exigindo das operadoras a capacidade de adaptação de suas redes, enfren-
tando o desafio de entregar uma infraestrutura cada vez mais robusta, em 
ambiente de maior racionalidade nos investimentos, como projetos como 
a densificação de sites, o refarming de frequência e a agregação de por-
tadoras em duas ou três frequências. Além disso, a TIM segue avançando 
nas iniciativas de compartilhamento focada no 4G e no transporte de rede. 
Essa evolução da rede da Companhia permite a ampliação significativa do 
tráfego na rede 4G, que propicia aos seus clientes melhor experiência de 
uso, tanto em termos de performance, com maior velocidade de download
e upload e menor latência, como em cobertura indoor e maior penetração.
As notícias sobre a tecnologia do 5G têm gerado discussões pelo mundo. 
A implantação dessa tecnologia vai trazer resultados muito expressivos, 
possibilitando a geração de novos modelos de negócio, incentivando uma 
sociedade cada vez mais conectada, além de abrir caminho para a imple-
mentação de avanços em pesquisa e desenvolvimento.
Por fim, a crescente demanda por Banda Larga Fixa consolidou a visão do 
acesso à internet como bem essencial à população, o que se confirmou pela 
evolução na base de clientes e nas adições líquidas da TIM Live.

►2. Serviços TIM

2.1. Negócios

A TIM é reconhecida por sua forte marca e pela reputação de uma empresa 
inovadora e disruptiva, capaz de atender novos padrões de consumo ao 
mercado. A abordagem proativa permite à Companhia estar em uma posi-
ção de protagonismo na transformação do modelo de negócios nas teleco-
municações. A mudança no perfil de uso dos clientes e o surgimento de no-
vas tecnologias fomentam uma ruptura na indústria de telecomunicações, 
baseada no consumo de dados, conteúdos e serviços digitais.
O pioneirismo e a inovação nas ofertas são marcas da Companhia, que 
dispõe de um portfólio completo, tanto para clientes pessoas físicas como 
soluções corporativas para pequenas, médias e grandes empresas. Além 
dos tradicionais serviços de voz e dados, a TIM oferece o serviço de ultra 
banda larga fixa, TIM Live, e o serviço de banda larga fixa através da rede 
móvel, utilizando a tecnologia WTTx.  
Ainda no portfólio, a Companhia oferece uma série de conteúdos e serviços 
digitais em seus pacotes, aumentando as funcionalidades dos dispositivos 
móveis no cotidiano de seus clientes. A capacidade de gerir um portfólio 
completo e variado dá à TIM a possibilidade de ofertar pacotes customi-
zados aos seus clientes e propor ofertas convergentes em determinadas 
regiões.
Demonstrando esse diferencial, em 2019, a TIM introduziu no segmento 
pós-pago de alto valor o conceito de hub de entretenimento com o lança-
mento da oferta TIM Black Família. Com esta oferta além das funcionalida-
des tradicionais dos planos família (compartilhamento e controle de con-
sumo) a Companhia buscou dar maior ênfase a conteúdos digitais (filmes, 
séries, músicas, jornais e revistas), buscando atender a demanda dos con-
sumidores por novas formas de entretenimento. Hoje o TIM Black Família 
representa acima de 60% das vendas do pós-pago de alto valor.
Para o pré-pago a inovação veio através da simplificação das ofertas com o 
TIM Pré TOP. Com esta proposição a Companhia buscou dar maior visibili-
dade dos gastos que os clientes desse segmento tem com a utilização dos 
serviços além de oferecer pacote com serviços de voz e dados mais atraen-
tes. Com esse lançamento e uma comunicação consistente a TIM voltou a 
ser líder em pesquisa de Top of Mind conduzidas internamente.

2.2. Estratégia

A estratégia da TIM, visa acelerar a transformação digital e melhorar a ex-
periência do cliente com mais qualidade e uma proposta de valor mais atra-
ente, aproveitando a 2ª onda de upselling Móvel, FTTH e outras fontes de 
receita (ex. B2B e serviços digitais). 
Para o ano de 2019, foram planejadas 5 frentes estratégicas prioritárias 
focadas em seus principais stakeholders: seus clientes, seus colaboradores 
e seus acionistas.
Na visão da Companhia, essas frentes estratégicas representam 4 ondas 
de crescimento com capacidade para alavancar seus resultados que, so-
madas ao Plano de Eficiência, tem o potencial de tornar a TIM a melhor 
escolha de valor do mercado de telecomunicações, aumentar sua rentabi-
lidade aos acionistas e ter colaboradores mais engajados em uma cultura 
centrada no cliente.
As ondas de crescimento mencionadas anteriormente são divididas nas 
áreas abaixo:

►Consumer:

As ações voltadas para o segmento B2C possuem abordagens distintas 
para os públicos pré e pós pagos. Enquanto que para o público pré-pago 
as ações visam a simplificação das ofertas com a consequente melhora na 
experiência do cliente e aumento na recorrência das recargas, para os clien-
tes pós-pagos a abordagem baseada em valor, com estímulo à para planos 

1 Estimado pelo último relatório FOCUS emitido pelo Banco Central (BACEN) em 04 de janeiro de 2019.
2 Estimado pelo último relatório FOCUS emitido pelo Banco Central (BACEN) em 06 de janeiro de 2020.
3 Fonte: Banco Central.
4 Fonte: Banco Central.
5 Fonte: Ministério da Economia.

superiores, somados à liderança no 4G e nas iniciativas de fidelização, são 
o vetor dessa onda de crescimento e buscam aumentar a rentabilidade da 
base de clientes e acelerar o movimento de volume para valor.

►B2B:

Com o objetivo de elevar a participação neste mercado e aumentar a repre-
sentatividade desse segmento nas linhas de receita da Companhia, a TIM 
tem trabalhado com foco em verticais específicas, como a do agrobusiness. 
Com iniciativas com o ConectarAgro a intenção é levar a conectividade atra-
vés da tecnologia IoT em 4G ao campo brasileiro, auxiliando na moderniza-
ção e automatização das fazendas e lavouras.

►Digital:

Na frente Digital, a TIM está buscando atuar em novas fontes de receita 
como um provedor de plataformas (analytics, BD, publicidade móvel, ser-
viços financeiros, etc), com vistas a ir além da simples conectividade. Adi-
cionalmente, a inclusão de ofertas de conteúdos também foi adotada para 
suportar o crescimento das receitas de serviços móvel/fixo.

►Infraestrutura:

O desenvolvimento de uma infraestrutura robusta e capaz de atender de-
manda por capacidade e qualidade é um dos pilares do negócio da TIM bem 
como uma diretriz relevante para o direcionamento dos investimentos rea-
lizados pela Companhia. Neste sentido, a Companhia atua com uma abor-
dagem de Smart Capex, buscando tornar os investimentos mais eficientes 
e proporcionando uma monetização melhor dos mesmos. Para tanto, a TIM 
desenvolve projetos de refarming de espectro para ampliar a capacidade 
da rede móvel, testa e implementa novas tecnologias como o 5G e antenas 
Massive-MIMO, fortalece sua participação no mercado de atacado de rede 
fixa através de parcerias e constrói de forma conjunta infraestrutura com 
outros players do mercado. Os resultados de ampliação de cobertura para 
a rede móvel em 4G e 4.5G, bem como a expansão da abrangência da rede 
de transporte de fibra ótica e da cobertura em FTTH são demonstrações dos 
resultados dessa estratégia.

►3. Rede

Infraestrutura é um dos pilares estratégicos da Companhia e a TIM reafir-
ma o seu compromisso de investimento em 2020, buscando oferecer mais 
e melhores serviços. As recentes mudanças no padrão de consumo bem 
como a crescente expectativa dos usuários quanto à qualidade dos serviços 
prestados, exigem um plano estruturado de expansão da rede, respaldado 
por análises técnicas mais robustas quanto ao padrão de consumo e ne-
cessidades de seus clientes, além de uma grande transformação cultural.
No âmbito da utilização do espectro, a TIM continua seu bem-sucedido pro-
jeto de refarming expandindo para a frequência 2,1 GHz, visando mais efici-
ência e melhor performance. Com relação à fibra, a Companhia segue com 
o projeto de expansão de rede, de forma a suportar a rede convergente de 
ultra banda larga, aumentando a disponibilidade do FTTH e o FTTS.
Quanto aos sites, a TIM projeta aumentar a densidade de sites a partir da 
utilização de Biosites, que são estruturas sustentáveis, mais baratas, mais 
fáceis de instalar e que não causam impacto visual nas cidades. No contex-
to de big data, a Companhia segue numa constante evolução de suas ferra-
mentas de análise a partir de bases mais completas e abordagem proativa, 
visando um direcionamento mais eficiente dos investimentos. 
No que tange à cultura corporativa, as novas tecnologias e as expectativas 
dos clientes provocam uma ruptura no modelo tradicional das operadoras 
de telecomunicações. Nesse cenário, a TIM visa desenvolver, motivar e en-
gajar seus colaboradores com vistas a atuarem em um ambiente dinâmico, 
inovador e colaborativo, a partir de um modelo operacional ágil e flexível.

3.1. Cobertura Nacional

A infraestrutura da TIM tem um alcance nacional, cobrindo aproximadamen-
te 94% da população urbana brasileira, com presença em aproximadamen-
te 3.500 cidades. A Companhia também possui uma ampla cobertura de 
dados, mantendo a sua posição de liderança em cobertura 4G no país.
Do total de R$ 3,85 bilhões investidos em 2019, 93,4% foram alocados ape-
nas em rede e tecnologia de informação, em linha com o praticado nos anos 
anteriores e com o objetivo de atender à crescente evolução do consumo 
de dados. A melhoria e o crescimento da infraestrutura estão apoiados em 
diferentes projetos, dentre eles se destacam a expansão da rede de fibra 
ótica (backbone, backhaul e FTTH), densificação de sites, refarming de fre-
quência e agregação de portadoras em duas ou três frequências (conforme 
localidade). Além disso, a TIM vem avançando nas iniciativas de comparti-
lhamento focada no 4G e no transporte de rede.
Em relação aos principais projetos em andamento focados na moderniza-
ção e melhoria contínua de nossa infraestrutura, destacamos:

• Ampliação do refarming da frequência de 2,1 GHz no 4G, atingindo apro-
ximadamente 298 cidades;

• Projeto de virtualização de infraestrutura;
• Instalação de múltiplos data centers para melhorar experiência (35 ao final 
do 4T), sendo 14 DCC (Data Center Core) e 21 DCE (Data Center Edge);

• Expansão do VoLTE, disponível em mais de 3.400 cidades;
• Assinatura de acordos com a Vivo voltados para o compartilhamento de 
infraestrutura de rede móvel 2G, 3G e 4G;

• Implementação dos “5G Living Lab TIM” - centros de referência na realiza-
ção de testes do 5G com foco em promover a aplicabilidade da tecnologia e 
explorar as oportunidades de novos modelos de negócio;

• Expansão da capacidade de rede através da solução Massive MIMO;

• Consolidação da rede NB-IoT presente em mais de 3.300 municípios, co-
bertura que habilitará a criação de soluções IoT não apenas nas grandes 
cidades, como também em municípios mais afastados das capitais, sendo 
a TIM pioneira ao lançar simultaneamente esta plataforma com tamanha 
abrangência, com o intuito de alavancar o ecossistema de desenvolvedores 
de soluções.
A liderança na cobertura 4G foi mantida pela TIM, alcançando 3.477 cida-
des, ou 94% da população urbana do país ao final de 2019, registrando 
expansão de 36% A/A nos elementos de rede nessa tecnologia no período.
Adicionalmente, o uso da frequência de 700MHz no desenvolvimento da 
rede LTE continua a evoluir, proporcionando uma significativa melhora na 
experiência de uso dos clientes tanto em termos de performance, com maior 
velocidade de download e upload e menor latência, como em cobertura 
indoor, maior penetração.

DESCRIÇÃO 2019

Cidades 4G 3.477

das quais 700 Mhz habilitadas 2.313
das quais VoLTE habilitadas 3.401

População Urbana Coberta (4G) 94%

das quais 700 Mhz habilitadas 81%

das quais VoLTE habilitadas 93%

Cidades 3G 3.283
População Urbana Coberta (3G) 92%

Ao final do ano, a TIM possuía um total de 19.812 sites, sendo 61% co-
nectados através de backhaul de alta capacidade, para o mesmo período.
Em relação a infraestrutura de transporte, a Companhia alcançou 100 mil 
km fibra ótica para backbone e backhaul, um avanço de 11,9% A/A. 
A cobertura de banda larga fixa residencial segue evoluindo, com 2,3 milhão 
de domicílios em FTTH, 3,6 milhões em FTTC, perfazendo um total de 5,5 
milhões de domicílios em 25 cidades6. 
O desenvolvimento da infraestrutura também está alinhado com os valores 
de responsabilidade social corporativa da Companhia. A TIM continua com 
o projeto de instalação de Biosites, uma solução para densificação da rede 
de acesso móvel (antenas/torres) com baixíssimo impacto visual.
Além de contribuir para a harmonização com o meio ambiente e com a in-
fraestrutura urbana – multifuncionalidade capaz de agregar além da trans-
missão de telecomunicações, iluminação e câmeras de segurança – essas 

6 Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), São João do Meriti (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Paulo (SP), Mauá (SP), Poá 
(SP), Suzano (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Diadema (SP), Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Feira de Santana 
(BA), Recife (PE), Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Anápolis (GO) e Manaus (AM).

estruturas são de menor custo e mais rápida instalação. Ao final de 2019, a 
TIM alcançou um total de 1.582 Biosites ativos.

Atualmente, a Companhia detém autorização de uso de mais de 110 MHz 
em espectro, sendo 36 MHz em frequências abaixo de 1 GHz, distribuídos 
da seguinte forma:

Média de Espectro Ponderada por População

700 MHz 850 MHz 900 MHz 1.800 MHz 2.100 MHz 2.500 MHz

20 11 5 35 22 20

3.2. Qualidade e Experiência do Usuário

Ao longo de 2019, a TIM acelerou em diversas iniciativas inovadoras de 
transformação digital, tais como: (i) desenvolvimento de soluções com o 
uso de inteligência artificial visando operar com maior eficiência em seus ca-
nais de venda, atendimento e comunicação; (ii) novas soluções que trazem 
maior empoderamento ao usuário, por meio de nossa mentalidade de self-
-caring, self-provision e self-healing. Com base nessa perspectiva, nossos 
resultados no ano comprovam que temos obtido sucesso nesse processo.

As vendas através de canais digitais, no pós-pago e controle consumer
apresentaram crescimento de 28% A/A em 2019. Enquanto isso, o mix de 
recargas eletrônicas segue ganhando maior relevância entre os canais de 
vendas, com crescimento de 6 p.p. em 2018.

Vendas Digitais
(pós-pago e controle)

+28%

2018 2019

Recargas Digitais
(% sobre o total)

+6 p.p.

2018 2019

Visando oferecer a melhor experiência em atendimento, o aplicativo Meu 
TIM apresentou resultados consistentes durante o ano, simplificando os 
processos de caring – reduzindo, assim, a comunicação por meio de call
centers – e dando maior transparência e controle aos clientes no momento 
de gerenciarem seus planos. Dessa forma, em 2019, o crescimento de 18% 
A/A do número de usuários únicos na plataforma, junto a redução de 17% 
A/A nas interações via atendimento humano, reforçam a importância desse 
canal.

Meu TIM
(usuários únicos)

+18%

2018 2019

Atendimento Humano
(# interações)

-17%

2018 2019

Da mesma forma, os mecanismos digitais de faturamento e pagamento 
mantiveram seu ritmo de crescimento durante 2019. As faturas entregues 
por canais digitais apresentaram aumento de 18% A/A, enquanto o número 
de acessos realizando pagamentos por meio de canais digitais evoluiu 14%.

 A/A. Além disso, nesse ano, a TIM também ofereceu a seus clientes solu-
ções por um novo canal digital: a possibilidade de fazer recargas e consultas 
de saldo e franquia, além do recebimento de fatura através do WhatsApp.

E-Faturamento
(# de faturas entregues)

+18% +14%

2018 2019

E-Pagamento
(# de acessos com pagamentos digitais)

2018 2019

Como resultado dessa evolução, o tráfego de dados no 4G ultrapassou 
os 85% do total (uma alta de 9 p.p.) em comparação com o ano anterior. 
Esse importante marco garazonforme notícia veiculada pelo Tecnoblog em 
Jan/20. Isso significa que os nossos clientes navegaram através do 4G com 
maior frequência – 85,7% do seu tempo conectado (desempenho 8 

p.p. acima da segunda colocada). Além disso, a Companhia obteve a lide-
rança também no indicador de latência, com 57,4 ms, que corresponde 
ao tempo que a informação leva para ser enviada ao usuário.

Disponibilidade 4G
(% | Jan-20)

Latência
(ms | Jan-20)

TIM

P3

P2

P4

85,7

77,7

77,3

68,2

TIM

P3

P2

P4

57,4

58,4

61,4

68,4

►4. Desempenho Operacional

4.1. Panorama do Mercado Brasileiro

O mercado móvel brasileiro apresentou retração no total de acessos pelo 
19º trimestre consecutivo. A dinâmica de consolidação de SIM Cards do pré-
-pago continuou a ser observada no 4T19. Apesar deste fator, intensificado 
pelo efeito sazonal de maiores desconexões no último trimestre do ano, a 
redução de 13,0 milhões de acessos nos últimos 12 meses foi o melhor de-
sempenho relativo para o segmento em 5 anos. As adições líquidas do pós-
-pago atingiram 10,0 milhões de acessos no acumulado do ano. Pouco mais 
da metade deste resultado foi originado por linhas humanas (ex-M2M), cuja 
contribuição positiva para o setor vem desacelerando A/A desde o 2T18, 
atingindo neste período o menor patamar desde o final de 2016, +6,5% A/A.

Adições Líquidas do Mercado
(mil linhas)

2018

-7.287

2019

-2.533

11.693

10.026

Adições Líquidas Pós-pago
(mil linhas)

2018 2019

Adições Líquidas Pré-pago
(mil linhas)

2018
-18.980

2019

-12.559

Fonte: Anatel
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A Companhia encerrou 2019 com capital social no montante de R$ 
13.476.171.764,87, representado por 42.296.789.606 ações ordinárias. A 
TIM Participações S.A. detém o controle acionário da TIM S.A. com 100% 
das ações.

►7. Eventos do Exercício e Subsequentes

►FITCH atribiu rating inicial “AAA (BRA)” a TIM

No dia 10 de fevereiro de 2020, a agência de classificação de risco Fitch 
Ratings (“Fitch”) atribuiu à Companhia o Rating Inicial de Longo Prazo em 
Escala Nacional “AAA(bra)”, com perspectiva estável. Na visão da Fitch, o 
rating inicial da TIM reflete o seu forte perfil de negócios, apoiado em sua 
relevante participação no setor de telefonia móvel, bem como em relação 
aos seus conservadores indicadores financeiros, com reduzida alavanca-
gem financeira e robusta posição de liquidez. A avaliação incorpora, ainda, 
a expectativa de que a Companhia apresente um crescente fluxo de caixa 
das operações e aponta que a empresa está preparada para lidar com o 
competitivo e regulado setor de telecomunicações no Brasil.

►Contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil

Em 31 de janeiro de 2020, a TIM S.A., subsidiária integral da Companhia 
assinou um contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, 
no montante total de R$752.479, sendo: (i) R$325.071 ao custo de IPCA 
+ 1,4386% e sujeito a bônus de adimplência de 15%; e, (ii) R$427.408 ao 
custo de IPCA + 1,7582% e sujeito a bônus de adimplência de 15%. O ob-
jetivo da linha de crédito é financiar o Capex da região Nordeste e norte dos 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo do período de 2019 a 2022 com 
prazo total de pagamento de 8 anos, sendo 3 anos de carência e 5 anos de 
amortização. A operação será garantida por (i) fiança bancária proporcional 
a 100% do valor de cada desembolso; e (ii) vinculação de recebíveis propor-
cional a 5% do valor de cada desembolso. Até a presente data, não houve 
quaisquer desembolsos.

►Pedido de registro na categoria “A” da TIM S.A na CVM

Em 28 de outubro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia 
aprovou a submissão, de pedido de registro de companhia aberta na ca-
tegoria “A” para a TIM S.A (“TSA”) perante a CVM (sem oferta de valores 
mobiliários), nos termos da Instrução da CVM nº 480/09, com a devida re-
formulação e consolidação do seu Estatuto Social. A Companhia e a TSA 
ressaltaram que não haverá pedido de registro de Oferta de Valores Mobili-
ários, razão pela qual esse evento não deve ser considerado como anúncio 
de oferta pública de ações ou outros valores mobiliários pela Companhia 
ou pela TSA.

►TAC (Termo de ajustamento de conduta) da TIM com ANATEL

Em 22 de agosto de 2019, o Conselho Diretor da ANATEL aprovou, por 
unanimidade, o Termo de Ajustamento de Conduta da TIM, que vinha sendo 
negociando desde junho de 2018 com o regulador. O acordo abrange um 
valor de referência das sanções de R$ 627 milhões. O compromisso a ser 
assumido pela TIM prevê ações de melhorias em três pilares de atuação - 
experiência do cliente, qualidade e infraestrutura - por meio de iniciativas 
associadas a aprimoramentos no processo de licenciamento das estações, 
uso eficiente de recursos de numeração, evolução dos canais digitais de 
atendimento, redução dos índices de reclamação, reparação de usuários e 
reforço de redes de transporte e de acesso. Além disso, contempla o com-
promisso adicional de levar banda larga móvel, por meio da rede 4G, a 
366 municípios com menos de 30 mil habitantes assim alcançando mais de 
3,4 milhões de pessoas. A nova infraestrutura será implementada em três 
anos - sendo mais de 80% nos primeiros dois anos – estando garantido pela 
Companhia o regime de compartilhamento com as demais prestadoras.

►Crédito fiscal referente à exclusão do ICMS da base de cálculo das con-
tribuições ao PIS e COFINS

Em junho de 2019, em virtude do trânsito em julgado a favor da Compa-
nhia, reconhecendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das 
contribuições ao PIS e COFINS, foi apurado e registrado montante de R$ 
2.875 milhões, sendo R$ 1.720 milhões de principal e R$ 1.155 milhões de 
atualização monetária (valores relacionados à TIM Celular S.A, incorporada 
pela TIM S.A em outubro de 2018).

Em setembro de 2019, em virtude do seu trânsito em julgado e apuração 
de valores foi registrado o montante de R$ 148 milhões, sendo R$ 75 mi-
lhões de principal e R$ 73 milhões de atualização monetária, valores esses 
relacionados à própria TIM S.A. (quando ainda possuía a denominação de 
Intelig Telecomunicações Ltda.).

Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a in-
constitucionalidade da inclusão do montante apurado de ICMS na base de 
cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. A TIM Participações, 
através de sua controlada TIM S.A. (anterior denominação da Intelig Tele-
comunicações Ltda., na condição de incorporadora da TIM Celular S.A. e 
demais entidades existentes no Grupo no passado, titulares de processos 
de mesma natureza), discute este tema judicialmente desde, 2006, retroa-
gindo tais efeitos em 5 anos, conforme lhe é permitido pela legislação.

►Considerações Finais

A TIM S.A., com o objetivo permanente de manter um crescimento contínuo, 
equilibrado e sustentável, agradece aos seus clientes pela fidelidade e reitera 
o compromisso de buscar incansavelmente mecanismos para retribuir a pre-
ferência por meio de qualidade e de um atendimento diferenciado. Os agra-
decimentos se estendem também aos parceiros comerciais, fornecedores e 
instituições financeiras, pelo apoio e confiança depositados e, em especial, 
aos colaboradores, sem os quais não teriam sido atingidos os objetivos e, 
finalmente, aos acionistas, pelo apoio e confiança na gestão do negócio. 

A Administração

4.2. Desempenho da TIM

A TIM encerrou 2019 com uma base de 54,4 milhões de linhas ativas,
uma redução de 2,6% A/A. Apesar do sólido desempenho no pós-pago, a 
desconexão no pré-pago impactou negativamente a base total. 

A base de clientes pós-pago totalizou 21,5 milhões de usuários no final 
de 2019, aumento de 6,1% na comparação anual, adicionando 1,2 milhão 
de clientes à base, que teve como principal razão de crescimento as novas 
ativações.

No pré-pago, a base totalizou 33,0 milhões de clientes ao final de 2019. 
As desconexões líquidas acumularam 2,7 milhões de linhas no ano, conse-
quência da dinâmica do pré-pago, caracterizada simultaneamente por ele-
vados volumes de ativações e cancelamentos. Neste sentido, o lançamento 
do TIM Pré Top mostrou-se uma estratégia acertada, trazendo consistência 
na oferta e traduzindo-se em uma melhora nas aquisições recorrentes, em 
um aumento nos gastos por recarregador e em uma melhora da percepção 
dos clientes.

Detalhamento da base de clientes por tecnologia: 

O 4G finalizou o período com 38,6 milhões de usuários. Na comparação 
anual, o crescimento foi de +12,0%, explicado pela migração dos usuários 
3G para o 4G;

A base de M2M e Terminais de dados fechou o trimestre com 3,6 milhões 
de linhas, +67,5% A/A.

4.3. Segmento Fixo

A base da TIM Live totalizou 566 mil acessos em 2019, crescimento de 
21,1% na comparação anual. As adições líquidas foram de 99 mil clientes no 
acumulado do ano, sendo 119 mil em tecnologia FTTH (Fiber To The Home). 

A TIM Live continua com seu foco no investimento para expansão de tec-
nologia de conexão com ofertas de maior velocidade e ótima estabilidade. 
Até dezembro, a Companhia já possuía 25 cidades, estando presente em 
23 delas com o FTTH.

►5. Desempenho Financeiro 

Para representar melhor o desempenho financeiro e tendências comerciais, 
a TIM normaliza algumas linhas da sua Demonstração de Resultados, eli-
minando o impacto de elementos não-recorrentes. Estes movimentos são 
apontados quando requeridos.

A análise dos resultados financeiros reportados abaixo compara os 12 me-
ses do ano de 2019 da TIM S.A. com o resultado de 2018 onde apenas 2 
meses (novembro e dezembro) considerando 10 (dez) meses de operação 
stand-alone e 2 (dois) meses com a inclusão da TIM Celular, após conclu-
são da sua incorporação., realizada em 31 de outubro de 2018.

5.1. Receita Operacional

DESCRIÇÃO 2019 2018 %A/A
R$ milhões
Receita Líquida 17.377 3.368 416,0%
Receita de Serviços 16.597 3.187 420,7%
Serviço Móvel 15.648 2.698 480,0%
Serviço Fixo 949 489 93,9%

Receita de Produtos 780 180 332,5%

No acumulado de 2019, a Receita Líquida alcançou R$ 17.377 milhões, 
suportada majoritariamente pela Receita Líquida de Serviço Móvel.

O detalhamento da Receita Líquida e outros destaques são apresenta-
dos a seguir:

A Receita do Serviço Móvel (RSM) atingiu R$ 15.648 milhões no exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2019. O crescimento desta linha 
foi resultado, principalmente, da dinâmica do ARPU móvel (Receita Média 
Mensal Por Usuário), influenciado principalmente pelo maior dispêndio por 
cliente no pré-pago, além dos esforços contínuos da companhia em mone-
tizar sua base de clientes pós pago através das migrações para planos de 
maior valor.

A Receita de Serviço Fixo totalizou R$ 949 milhões ao final do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, impulsionada pelo cresci-
mento da TIM Live mais que compensando a queda na receita de outros 
negócios do segmento fixo.

A Receita de Produtos totalizou R$ 780 milhões, refletindo o melhor mix
de vendas contribuindo para a elevação do preço médio dos aparelhos ven-
didos, compensando um volume de vendas inferior.

5.2. Custos e Despesas Operacionais

DESCRIÇÃO 2019 2018 % A/A

R$ milhões

Custos da Operação (8.977) (1.852) 384,8%
Pessoal (1.051) (247) 325,4%

Comercialização (3.428) (594) 476,6%

Rede e Interconexão (3.510) (658) 433,2%

Gerais e Administrativos (631) (115) 449,7%

Custo de Mercadorias Vendidas (CVM) (932) (192) 385,4%

Provisão para Devedores Duvidosos (748) (94) 696,6%

Outras receitas (despesas) operacionais 1.324 49 2611,1%

Os Custos e Despesas Reportados no ano de 2019 totalizaram R$ 
8.977 milhões, aumento significativo de 384,8% reflexo da incorporação 
da TIM Celular pela TIM S.A..

5.3. Do EBITDA ao Lucro Líquido

DESCRIÇÃO 2019 2018 % A/A

R$ milhões

EBTIDA 8.400 1.516 454,2%
Margem EBTIDA Reportada 48,3% 45,0% 3,3 p.p.

Depreciação & Amortização (4.189) (844) 396,4%
Resultado Financeiro Líquido 780 37 2023,9%
Lucro antes dos impostos 4.992 709 604,3%
Imposto de renda e cont. social (988) 825 n.a.

Lucro Líquido 4.003 1.534 161,0%

►EBITDA

O EBITDA totalizou R$ 8,4 bilhões em 2019. O crescimento se deve devi-
do ao (i) crescimento da Receita de Serviço Móvel, (ii) aceleração no cres-
cimento da receita do serviço fixo e (iii) manutenção de um forte controle de 
custos/despesas.

►Depreciação e Amortização (D&A) / EBIT

D&A foi de R$ 4.189 milhões em 2019, crescimento de 396,4% em relação 
ao ano de 2018.

►Resultado Financeiro Líquido 

O Resultado Financeiro Reportado foi positivo em R$ 780 milhões em 2019, 
uma melhora de R$ 744 milhões se comparado ao mesmo período em 2018.

►Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e Contribuição Social foi negativo em R$ 988 milhões, 
em 2019, uma piora em relação ao ano anterior quando houve um crédito 
fiscal de R$ 950 milhões decorrentes da incorporação da TIM Celular pela 
TIM S.A.

►Lucro Líquido

O Lucro Líquido foi de aproximadamente R$ 4,0 bilhões em 2019, au-
mento de 161,0% em relação ao de 2018.

5.4. Fluxo de Caixa, Dívida e CAPEX

DESCRIÇÃO 2019 2018 % A/A

R$ milhões

EBTIDA 8.400 1.516 454,1%

Capex (3.853) (1.075) 258,5%

EBTIDA - Capex 4.547 441 930,9%
Capital de Giro (1.094) (1.646) -33,6%

Fluxo de Caixa Operacional 3.453 (1.205) n.a.

►CAPEX

Em 2019, os investimentos totalizaram R$ 3.853 milhões e foram desti-
nados, principalmente a projetos de TI, tecnologia 4G através do 700MHz, 
rede de transporte e expansão do FTTH.

►FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de Caixa Operacional Livre (FCOL), foi positivo em R$ 3.453 
milhões no ano de 2019, resultado de um menor capital de giro, ocasiona-
do, majoritariamente, por uma redução das contas de Fornecedores, além 
do aumento no contas a receber resultado de uma maior base de receita 
oriunda do segmento pós-pago.

►CAIXA E DÍVIDA

A Dívida Bruta no final de 2019 ficou em R$ 3.415 milhões, um cresci-
mento de R$ 80 milhões A/A. O saldo atual inclui (i) o reconhecimento de 
leasing no valor total de R$ 1.428 milhões (relacionado à venda de torres, 
projeto LT Amazonas e outros leasings financeiros) e (ii) a posição de hedge
no valor de R$ 42 milhões (reduzindo a dívida bruta).
A dívida da TIM está concentrada em contratos de longo prazo (59% do 
total), composta principalmente por financiamentos com o BNDES e De-
bêntures. Aproximadamente 11% da dívida total é denominada em moeda 
estrangeira (USD), sendo totalmente protegida por hedge para moeda local. 
O custo médio da dívida excluindo o leasing foi de 5,7% a.a., uma redu-
ção quando comparado ao custo de 8,2% a.a. de 2018.

►6. Estrutura Acionária

TIM S.A

TIM Participações S.A

100%

Free Float

33%67%

TIM Brasil Serv. e Part S.A.

Telecom Italia Finace S.A

Telecom Italia S.p.A.

100%

100%*

* Telecom Italia S.p.A. detém uma ação da TIM BRASIL Serv. E Part. S.A.

Nota 12/2019 12/2018
Ativo 39.857.182 31.368.450
Circulante 8.418.034 5.943.224
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.284.048 1.075.363
Títulos e valores mobiliários 5 642.312 771.464
Contas a receber de clientes 6 3.182.935 2.838.363
Estoques 7 203.278 183.059
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recuperar 8 420.284 280.254
Impostos, taxas e contribuições diretos a recuperar 9 1.366.809 302.228
Despesas antecipadas 11 173.139 269.599
Instrumentos financeiros derivativos 36 16.602 50.769
Arrendamento mercantil financeiro  15 4.931 22.491
Outros valores a compensar 16 33.090 41.612
Outros ativos 90.606 108.022

Não Circulante 31.439.148 25.425.226
Realizável a longo prazo 4.526.228 3.907.171
Títulos e valores mobiliários 3.849 5.229
Contas a receber de clientes 103.075 130.308
Imposto; taxas e contribuições indiretos a recuperar 8 823.349 912.511
Impostos ; taxas e contribuições diretos a recuperar 9 2.367.608 558.016
Imposto de renda e contribição social diferidos 10 - 768.852
Depósitos judiciais 12 919.850 1.213.843
Despesas antecipadas 11 68.628 71.804
Instrumentos financeiros derivativos 36 29.909 30.639
Arrendamento mercatil financeiro 15 151.447 185.558
Outros ativos 58.513 30.411
Imobilizado 13 17.612.164 11.203.622
Intangível 14 9.300.756 10.314.433

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em milhares de reais)

Nota 12/2019 12/2018
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 39.857.182 31.368.450
Total do Passivo 17.798.375 11.987.661
Circulante 8.135.119 7.036.988

Fornecedores 17 3.916.048 4.311.604
Empréstimos e financiamentos 19 1.384.180 698.728
Arrendamento mercantil financeiro 15 873.068 205.048
Instrumentos financeiros derivativos 36 858 2.373
Obrigações trabalhistas 217.523 209.341
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recolher 20 463.075 450.723
Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher 21 270.489 285.049
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 24 597.550 362.436
Autorizações a pagar 18 88.614 65.464
Receitas diferidas 22 281.930 406.867
Outros passivos 41.784 39.355

Não Circulante 9.663.256 4.950.673
Empréstimos e financiamentos 19 644.908 964.289
Instrumentos financeiros derivativos 36 3.547 9.245
Arrendamento mercantil financeiro 15 6.907.802 1.735.026
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recolher 20 2.997 2.772
Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher 21 212.310 209.880
Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 78.230 -
Provisão para processos judiciais e administrativos  23 703.522 742.162
Plano de pensão e outros benefícios pós emprego 37 5.782 2.850
Autorizações a pagar 18 237.723 348.336
Receitas diferidas 22 827.182 906.600
Outros Passivos 39.253 29.513

Patrimônio Líquido 24 22.058.807 19.380.789
Capital social 13.476.172 13.476.172
Reservas de capital 36.154 33.363
Reservas de lucros 8.550.298 5.873.136
Ajustes de avaliação patrimonial (3.817) (1.882)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas 12/2019 12/2018
Receita líquida 26 17.377.194 3.367.619
Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas (7.433.731) (1.545.499)
Lucro bruto 9.943.463 1.822.120
Receitas (despesas) operacionais:

Comercialização 27 (4.986.289) (859.741)
Gerais e administrativas 27 (1.693.104) (339.078)
Outras receitas (despesas), líquidas 28 1.322.690 48.685

(5.356.703) (1.150.134)
Lucro operacional 4.586.760 671.986

Receitas (despesas) financeiras:
Receitas financeiras 29 1.427.500 230.565
Despesas financeiras 30 (1.238.655) (194.365)
Variações cambiais, líquidas 31 (882) 538

187.963 36.738
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 4.774.723 708.724
Imposto de renda e contribuição social 32 (914.561) 825.008
Lucro líquido do exercício 3.860.162 1.533.732
Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia 
 (expresso em R$ por ação)
Lucro básico por ação 33 0,09 0,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais)

12/2019 12/2018

Lucro líquido do exercício 3.860.162 1.533.732

Outros componentes do resultado abrangente

Item que não será reclassificado para o resultado:

Plano de pensão e outros benefícios pós-emprego (2.932) 676

Tributos diferidos 997 (230)

Total do resultado abrangente do exercício 3.858.227 1.534.178
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Capital
 socia

Reserva
 de capital

Reserva
legal

Reserva
para

expansão

Reserva de 
incentivo

fiscal

Ajustes de  
avaliação

 patrimonial

Dividendo
 adicional 
proposto

Lucros
 acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 13.476.172 33.363 769.187 3.686.091 1.417.858 (1.882) - - 19.380.789
Impacto da adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis - - - - - - - -
Saldos em 1º de janeiro de 2019 ajustado 13.476.172 33.363 769.187 3.686.091 1.417.858 (1.882) - - 19.380.789
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 3.860.162 3.860.162
Reflexo do valor de benefício pós-emprego lançado diretamente no
  patrimônio líquido (nota 37) - - - - - (1.935) - - (1.935)
Total do resultado abrangente do exercício - - - - - (1.935) - 3.860.162 3.858.227
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas
Opções de compra de ações (nota 24.b) - 2.791 - - - - - - 2.791
Compra de ações em tesouraria, líquida de alienações - - - - - - - - -
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal (nota 24) - - 183.300 - - - - (183.300) -
Juros sobre capital próprio (nota 24) - - - - - - - (1.183.000) (1.183.000)
Constituição de reserva de benefício fiscal (nota 24) - - - 194.161 - - (194.161) -
Constituição de reserva para expansão - - - 2.299.701 - - - (2.299.701) -
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas - 2.791 183.300 2.299.701 194.161 - - (3.860.162) (1.180.209)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.476.172 36.154 952.486 5.985.792 1.612.019 (3.817) - - 22.058.807

Reservas de lucros

Capital
Social

Reserva
de capital

Reserva
 legal

Reserva
para

expansão

Reserva de
 incentivo 

fiscal

Ajustes de
 avaliação 

patrimonial

Dividendo
 adicional 
proposto

(Prejuízos) 
lucros

 acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018 4.041.956 979 - - - - - (2.945.523) 1.097.412
Impacto da adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis (nota 2.e) - - - (1.562) - - - - (1.562)
Saldos em 1º de janeiro de 2018 ajustado 4.041.956 979 - (1.562) - - - (2.945.523) 1.095.850
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 1.533.732 1.533.732
Valor de benefício pós-emprego lançado diretamente no patrimônio líquido - - - - - 446 - - 446
Total do resultado abrangente do exercício - - - - - 446 - 1.533.732 1.534.178
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas
Incorporação de sociedade do Grupo TIM (Notas 1 e 24 (a) 9.434.216 30.699 643.437 4.346.485 1.377.900 (2.328) - 1.127.705 16.958.114
Opções de compra de ações (nota 24.b) - 1.685 - - - - - - 1.685
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal (nota 24) - - 125.750 - - - - (125.750) -
Juros sobre capital próprio (nota 24) - - - - - - - (209.038) (209.038)
Constituição de reserva de benefício fiscal (nota 24) - - - - 39.958 - - (39.958) -
Absorção de prejuízos acumulados - - - (658.832) - - - 658.832 -
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas 9.434.216 32.384 769.187 3.687.653 1.417.858 (2.328) - 1.411.791 16.750.761
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13.476.172 33.363 769.187 3.686.091 1.417.858 (1.882) - - 19.380.789

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais)

Nota 12/2019 12/2018
Atividades operacionais
Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuição social 4.774.723 708.724
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa líquido 
 gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 5.128.981 843.811
Valor residual de ativos imobilizados e intangíveis baixados 32.412 2.067
Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos 226 116
Provisão para processos administrativos e judiciais 23 498.698 200.053
Atualização monetária sobre depósitos e
 processos administrativos e judiciais 149.631 117.133
Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e
  outros ajustes financeiros (1.062.473) (180.573)

Juros sobre arrendamento mercantil passivo 30 821.463 44.947
Juros sobre arrendamento mercantil ativo 29 (6.422) (4.271)
Perdas por créditos de liquidação esperada 27 748.291 93.933
Opções de compra de ações 24 2.791 1.685

11.088.321 1.827.625
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (1.025.731) (327.146)
Impostos e contribuições a recuperar (1.618.971) (169.683)
Estoques (20.219) (44.999)
Despesas antecipadas 99.636 81.162
Depósitos judiciais 252.045 9.899
Outros ativos 2.093 41.152
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas 8.182 (28.690)
Fornecedores (396.388) 1.117.213
Impostos, taxas e contribuições 56.781 29.170
Autorizações a pagar (100.182) 2.579
Pagamentos de processos judiciais e administrativos 23 (645.021) (80.133)
Receitas diferidas (204.355) (24.067)
Outros passivos (101.507) (21.337)
Caixa gerado pelas operações 7.394.684 2.412.745
Imposto de renda e contribuição social pagos (161.505) (37.480)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 7.233.179 2.375.265
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários 130.532 (400.170)
Adições ao imobilizado e intangível (3.853.484) (1.074.984)
Caixa proveniente da incorporação da TIM Celular - 586.863
Recebimento de arrendamento mercantil financeiro 9.100 3.867
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento (3.713.852) (884.424)
Atividades de financiamentos
Novos empréstimos 1.000.000 -
Amortização de empréstimos (820.149) (352.381)
Pagamento de arrendamento mercantil financeiro (1.585.712) (38.963)
Instrumentos financeiros derivativos 32.761 6.323
Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos (937.542) (228.917)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (2.310.642) (613.938)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 1.208.685 876.903
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.075.363 198.460
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.284.048 1.075.363

12/2019 12/2018
Informações suplementares dos fluxos de caixa
Juros pagos 881.740 74.731

12/2019 12/2018
Transações que não envolvem caixa
Adições ao imobilizado e intangível - sem efeito no caixa (6.653.985) (10.724)
Aumento das obrigações de leasing - sem efeito no caixa 6.653.985 10.724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Receitas 12/2019 12/2018
Receita operacional bruta 25.182.832 4.917.990

Outras receitas 1.795.000 -

Perdas por créditos de liquidação duvidosa (748.291) (93.933)

Descontos concedidos, devoluções e outros (2.865.658) (548.410)

23.363.883 4.275.647

Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas (2.575.465) (681.811)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (3.294.866) (423.453)

(5.870.331) (1.105.264)

Retenções

Depreciação e amortização (5.128.981) (843.811)

Valor adicionado líquido produzido 12.364.571 2.326.572

Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras 1.515.657 259.092

1.515.657 259.092

Valor adicionado total a distribuir 13.880.228 2.585.664

Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos

Remuneração direta 511.231 106.516

Benefícios 177.944 34.663

F.G.T.S 58.169 11.409

Outros 105.673 56.260

853.017 208.848

Impostos, taxas e contribuições

Federais 3.048.980 (380.565)

Estaduais 3.907.156 767.596

Municipais 111.860 17.011

7.067.996 404.042

Remuneração de Capitais de Terceiros

Juros 1.326.073 222.163

Aluguéis 768.773 214.645

2.094.846 436.808

Outros

Investimento social 4.207 2.234

4.207 2.234

Remuneração de Capital Próprio

Dividendos e JCP 1.183.000 209.038

Lucros retidos 2.677.162 1.324.694

3.860.162 1.533.732
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais)
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►1. Contexto operacional

1.a Estrutura societária
A TIM S.A. (“Companhia” ou “TIM”) é uma sociedade por ações de capital 
fechado, controlada integralmente pela TIM Participações S.A. (“TIM Partici-
pações”) – uma empresa do Grupo Telecom Italia. 
A Companhia presta o Serviço Telefônico Fixo Comutado (“STFC”) nas mo-
dalidades Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, assim 
como o Serviço Móvel Pessoal (“SMP”) e o Serviço de Comunicação Multimí-
dia (“SCM”), em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os serviços 
prestados pela Companhia são regulados pela Agência Nacional de Teleco-
municações (ANATEL), agência reguladora das telecomunicações no país. 
As decisões operacionais e estratégicas da Companhia são tomadas pelo seu 
acionista controlador, TIM Participações. 
Reorganização societária
Em 25 de julho de 2017, foi aprovado em Reunião do Conselho de Adminis-
tração da TIM Participações, projeto de reorganização societária de suas con-
troladas TIM Celular S.A e Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), por meio 
da incorporação da TIM Celular pela Intelig. Em 6 de setembro de 2017, foi 
averbado o ato societário de transformação da Intelig para sociedade anônima 
de capital fechado e alteração de sua denominação social para TIM S.A. Em 
30 de setembro de 2018, a administração da Companhia havia obtido todas 
as aprovações e anuências necessárias junto à terceiros para proceder com 
a referida incorporação. Consequentemente, a administração da Companhia 
procedeu a incorporação em 31 de outubro de 2018 mediante acervo líquido 
contábil da entidade TIM Celular, no montante de R$17.035.254 conforme 
laudo de avaliação emitido por peritos independentes. Ainda, como resultado 
dessa incorporação societária, o montante de R$952.368 referente ao impos-
to de renda diferido ativo decorrente do prejuízo fiscal e base negativa da TIM 
S.A., foram reconhecidos em 30 de setembro de 2018 (nota 10).
As variações do patrimônio da TIM Celular entre a data do laudo e do ato 
societário de incorporação, foram transferidas, absorvidas e incorporadas ao 
resultado operacional da TIM S.A., conforme previsto no protocolo de incorpo-
ração. Como resultado da incorporação, todas as operações da TIM Celular 
foram transferidas para a TIM S.A., que a sucedeu em todos os seus bens, 
direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito.

►2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, que compreendem as deliberações emitidas pela 
CVM e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de rela-
tório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas 
da Orientação Técnica OCPC 07 na preparação das suas demonstrações fi-
nanceiras. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela 
Administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respecti-
vas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário.
a. Critérios gerais de elaboração e divulgação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo históri-
co como base de valor e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos 
financeiros derivativos) mensurados ao valor justo.
As demonstrações financeiras, foram preparadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accoun-
ting Standards Board (IASB). 
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibili-
dade. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. Exceção a este procedimento está 
relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
(ativos e passivos) e passivos contingentes que estão classificados integral-
mente no longo prazo.
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e 
consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA 
foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técni-
co CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a 
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa 
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo 
do conjunto das demonstrações financeiras.
Os juros pagos são classificados como fluxo de caixa de financiamentos na 
demonstração dos fluxos de caixa pois representam custos de obtenção de 
recursos financeiros. 
b. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Real (R$), que 
também é a moeda funcional da Companhia.
Transações em moeda estrangeira são reconhecidas pela taxa de câmbio na 
data da transação. Itens monetários em moeda estrangeira são convertidos 
para o Real pela taxa de câmbio na data do balanço, informada pelo Banco 
Central do Brasil. Os ganhos e as perdas cambiais atrelados a estes itens são 
registrados na demonstração do resultado.
c. Informações por segmentos
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem ati-
vidades de negócio das quais pode obter-se receitas e incorrer em despesas. 
Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor 
das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos 
e avalia o desempenho do segmento. Para a existência do segmento, é neces-
sário haver informação financeira individualizada do mesmo.
O principal tomador de decisões operacionais na Companhia, responsável 
pela alocação de recursos e pela avaliação periódica de desempenho, é a 
Diretoria-Executiva, que, juntamente com o Conselho de Administração de 
sua controladora TIM Participações S.A., são responsáveis pela tomada das 
decisões estratégicas do Grupo e por sua gestão.
A estratégia do Grupo é focada na otimização dos resultados consolidados da 
TIM Participações S.A., sendo que a partir da reorganização societária men-
cionada na Nota 1, todas as atividades operacionais do Grupo estão concen-
tradas exclusivamente na TIM S.A. Essa estratégia contempla a otimização 
das operações de telecomunicações da TIM S.A., assim como o aproveita-
mento das sinergias entre sua sociedade controladora. Apesar de haver ativi-
dades diversas, os tomadores de decisão entendem que o Grupo representa 
apenas um segmento de negócio e não contemplam estratégias específicas 
voltadas apenas para uma linha de serviço. Todas as decisões relativas a 
planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de 
recursos são efetuadas em bases consolidadas. O objetivo é sempre maxi-
mizar o resultado consolidado obtido pela exploração das licenças de SMP, 
STFC e SCM.
d. Aprovação das demonstrações financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração 
da Companhia em 06 de março de 2020.
e. Novas normas, alterações e interpretações de normas
Dentre as novas normas e/ou interpretações que entraram em vigor a partir de 
1º de janeiro de 2019, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e pelo International Accounting Standards Board (IASB), as seguintes 
normas e/ou interpretações apresentaram impacto relevante nas demonstra-
ções financeiras da Companhia:
IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil (Leases)
Em julho de 2014, o IASB emitiu o IFRS 16, que substitui o IAS 17, sendo essa 
norma aplicável para os períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2019, e deliberado pela CVM em 21 de dezembro de 2017.
A nova norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de arrendamentos, exigindo que os arrendatários 
reconheçam os ativos e passivos decorrentes dos contratos de arrendamento, 
exceto contratos de curto prazo, ou seja de 12 meses ou menos, ou contratos 
em que o ativo subjacente seja de baixo valor. Ainda, a nova norma prevê que 

o arrendatário deve aplicar este pronunciamento a seus arrendamentos de 
duas formas:
(i) Retrospectivamente, a cada período anterior, apresentado de acordo com 
o IAS 8/CPC 23 (Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro); ou (ii) Retrospectivamente, com efeito cumulativo da aplicação inicial 
deste pronunciamento, reconhecido como ajuste no saldo de abertura de lu-
cros acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme apro-
priado) na data da aplicação inicial.
A Companhia decidiu adotar o IFRS 16 /CPC 06 (R2) de forma retrospectiva, 
com efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido na data da aplicação 
inicial, ou seja, 1° de janeiro de 2019. Adicionalmente, a Companhia decidiu 
aplicar determinados expedientes práticos permitidos na adoção inicial da nor-
ma, tais como, (i) não reavaliação de contratos de arrendamento mercantil 
financeiro anteriormente reconhecidos de acordo com o CPC 06 (IAS 17) na 
mensuração inicial do passivo financeiro de arrendamento de acordo com o 
novo pronunciamento contábil e a ICPC 03 (IFRIC 4); (ii) exclusão de contratos 
de arrendamentos com vencimento nos próximos doze meses, sem provável 
intenção de renovação pela Companhia e a exclusão dos contratos de leasing 
considerados de baixo valor; (iii) não aplicação dessa nova norma a contra-
tos que não foram anteriormente identificados como contendo arrendamento, 
utilizando o CPC 06 (IAS 17) e a ICPC 03 (IFRIC 4); e (iv) aplicação de taxa 
de desconto única à carteira de arrendamentos com características razoavel-
mente similares (tais como os arrendamentos com prazo de arrendamento re-
manescente similar para uma classe similar de ativo subjacente em ambiente 
econômico similar). 
A Companhia possuía quantidade significativa de contratos de arrendamento 
no qual atua como arrendatária, sendo que atualmente parte desses contratos 
são reconhecidos como arrendamentos operacionais, sendo os pagamentos 
contabilizados de forma linear ao longo do prazo do contrato. A Companhia 
concluiu o estudo dos impactos dessa nova norma em suas demonstrações 
financeiras da Companhia, que incluiu: (i) uma estimativa do prazo de arrenda-
mento, considerando período não cancelável e os períodos cobertos por op-
ções de extensão do prazo do contrato, quando o exercício depende apenas 
da Companhia e esse exercício é razoavelmente certo; (ii) revisão detalhada 
da natureza dos diversos contratos de arrendamento inerentes a indústria de 
telecomunicações; (iii) utilização de determinadas premissas para calcular a 
taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o período 
do contrato; dentre outras. Ainda, pela relevância dos contratos de arrenda-
mento de infraestrutura, especificamente, Torres de Transmissão, a Compa-
nhia decidiu reconhecer separadamente os componentes de arrendamento e 
não arrendamento para essa classe de ativo.
O aumento do passivo de arrendamento devido ao reconhecimento do direito 
de uso dos ativos resulta em um aumento na dívida líquida da Companhia, sen-
do a depreciação e os juros reconhecidos na demonstração do resultado como 
uma substituição das despesas de arrendamento operacional (“aluguel”).
Em relação aos aspectos qualitativos, as principais transações que deverão 
ser impactadas por essa nova norma incluem: aluguel de veículos, aluguel de 
lojas e quiosques em shopping centers, aluguel de site, terrenos e comparti-
lhamento de infraestrutura.
A tabela abaixo apresenta os principais efeitos da adoção da norma IFRS 16 / 
CPC 06 (R2), nos saldos de abertura em 1º. de janeiro de 2019.

Orginal-
mente

reportado
1º de janeiro 

de 2019 Ajustes

Saldos
com IFRS 16
1º de janeiro 

de 2019
Ativo 31.368.450 5.256.114 36.624.564
Circulante 5.943.224 (8.742) 5.934.482

Contas a receber de clientes 2.838.363 - 2.838.363
Estoques 183.059 - 183.059
Despesas antecipadas (a) 269.599 (8.742) 260.857
Outros ativos 2.652.203 - 2.652.203

Não Circulante 25.425.226 5.264.856 30.690.082
Realizável a longo prazo 3.907.171 (471) 3.906.700

Contas a receber de clientes 130.308 - 130.308
Despesas antecipadas (a) 71.804 (471) 71.333
Outros ativos 3.705.059 - 3.705.059
Imobilizado (b) 11.203.622 5.265.327 16.468.949
Intangível 10.314.433 - 10.314.433

Passivo e do Patrimônio Líquido 31.368.450 5.256.114 36.624.564
Total do Passivo 11.987.661 5.256.114 17.243.775
Circulante 7.036.988 785.065 7.822.053

Arrendamento mercantil
  financeiro (c) 205.048 785.065 990.113
Outros passivos 6.831.940 - 6.831.940

Não Circulante 4.950.673 4.471.049 9.421.722
Arrendamento mercantil 
 financeiro (c) 1.735.026 4.471.049 6.206.075
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos - - -
Outros passivos 3.215.647 - 3.215.647

Patrimônio Líquido 19.380.789 - 19.380.789
Capital social 13.476.172 - 13.476.172
Reservas de lucros 5.904.617 - 5.904.617

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a aplicação das novas 
normas contábeis geraram os seguintes impactos no resultado:

Consolidado
Saldos

sem
 IFRS 16 Ajustes

Saldos
com

 IFRS 16
Receita líquida de serviços 16.597.155 - 16.597.155
Receita líquida de produtos 780.040 - 780.040
Receita líquida 17.377.195 - 17.377.195
Custos dos produtos serviços presta-
dos e mercadorias vendidas (a), (d) (4.494.915) 1.193.407 (3.301.508)

12.882.280 1.193.407 14.075.687
(4.482.223) 122.277 (4.359.946)

Receitas (despesas) operacionais
Comercialização (e) (4.800.326) 70.934 (4.729.392)
Gerais e administrativas (f) (1.004.587) 51.343 (953.244)
Outras receitas (despesas), líquidas 1.322.690 - 1.322.690

8.400.057 1.315.684 9.715.741
Depreciação e amortização (g) (4.188.837) (940.144) (5.128.981)
Receitas (despesas) financeiras 780.286 (592.323) 187.963
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 4.991.506 (216.783) 4.774.723
Imposto de renda e contribuição 
social (h) (988.268) 73.707 (914.561)
Lucro líquido do exercício 4.003.238 (143.076) 3.860.162
Não há impacto relevante em outros resultados abrangentes ou no lucro bási-
co e diluído por ação.

DFC
Saldos

sem
 IFRS 16 Ajustes

Saldos
com

IFRS 16
Lucro líquido do período antes do
 IR e CSLL 4.991.506 (216.783) 4.774.723
Ajustes para reconciliar o resultado ao 
caixa líquido gerado pelas atividades

Juros sobre arrendamento mercantil 
passivo 229.139 592.324 821.463
Depreciação e amortização 4.188.837 940.144 5.128.981

Caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 5.917.495 1.315.684 7.233.179
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
pelas atividades de investimento (3.713.852) - (3.713.852)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamentos (994.958) (1.315.684) (2.310.642)
Aumento (redução) em caixa e 
 equivalentes de caixa 1.208.685 - 1.208.685
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.075.363 - 1.075.363
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício 2.284.048 - 2.284.048

Os principais ajustes decorrentes na nova norma incluem:
(a) Reclassificação do contrato de cessão onerosa e recíproca de infraestru-
tura de fibras óticas, anteriormente classificados como despesas antecipadas 
(nota 11) para o ativo imobilizado – Direito de uso em arrendamento;
(b) Reconhecimento do ativo - Direito de uso em arrendamento dos aluguéis 
elegíveis à nova norma; 
(c) Aumento da dívida líquida da Companhia em função da adoção da norma;
(d) Arrendamento mercantil - Infraestrutura (rede, terrenos e fibra óptica);
(e) Arrendamento mercantil -  Lojas & Quiosques e veículo;
(f) Arrendamento mercantil - Imóveis administrativos e veículos;
(g) Reconhecimento da depreciação dos ativos mencionados acima 
(h) Reflexo tributário sobre os ajustes da nova norma.
IFRIC 23 / ICPC 22 – Incertezas sobre o tratamento dos impostos sobre 
a renda
A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos 
em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação 
do IAS 12 / CPC 32 – Imposto de Renda e não se aplica a tributos fora do 
âmbito do IAS 12, nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros 
e multas associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda 
especificamente o seguinte:
(i) Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias espe-
cíficas;
(ii) Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributá-
rio adotado pela entidade. Se a entidade concluir que não é provável que um 
tratamento tributário específico seja aceito, a entidade deve usar estimativas 
(valor mais provável ou valor esperado) para determinar o tratamento tributá-
rio (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos 
fiscais não usados) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve base-
ar-se em qual método fornece melhores previsões da resolução da incerteza.
A administração da Companhia concluiu que a aplicação dessa interpretação 
não trouxe impactos significativos nas demonstrações financeiras da Compa-
nhia, uma vez que os principais processos judiciais de imposto de renda e de 
contribuição social, conforme divulgados na Nota 23, são considerados pela 
administração da Companhia, com suporte dos seus consultores jurídicos, 
como mais “provável que não” de sustentação nas esferas judiciais.
As seguintes novas normas foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e pelo International Accounting Standards Board (IASB),
mas não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
• CPC 11 - Contratos de seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro, norma ainda 
não emitida pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Con-
tratos de Seguro e substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro. O objetivo geral 
da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos de seguro que seja 
mais útil e consistente para as seguradoras. 
• Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em 
IFRS 3, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o 
CPC 15 (R1) para ajudar as entidades a determinar se um conjunto adquirido 
de atividades e ativos consiste ou não em um negócio. Elas esclarecem os 
requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se os par-
ticipantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente, 
incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquiri-
do é substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e 
introduzem um teste de concentração de valor justo opcional. Novos casos 
ilustrativos foram fornecidos juntamente com as alterações.
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros 
eventos que ocorram na data ou após a primeira aplicação, a Companhia não 
será afetado por essas alterações na data de transição.
• Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Po-
licies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações 
refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para ali-
nhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em 
todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição 
declara que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscure-
cimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários 
das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas 
demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre re-
latório específico da entidade”.
Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

►3. Estimativas e julgamentos críticos na aplicação das políticas contá-
beis da Companhia

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados. Os 
mesmos baseiam-se na experiência histórica da Companhia e em outros fa-
tores, tais como as expectativas de eventos futuros, considerando as circuns-
tâncias presentes na data-base das demonstrações financeiras.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para os próximos exercícios financei-
ros, estão contempladas a seguir.
(a) Perda por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não finan-
ceiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil 
de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o 
qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e/ou o valor em uso. 
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é 
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. 
Eventuais atividades de reorganização com as quais a Companhia não esteja 
comprometida na data-base de apresentação das demonstrações financeiras 
ou investimentos futuros significativos que possa melhorar a base de ativos 
da unidade geradora de caixa objeto de teste são excluídos para fins de teste 
de impairment. 
Os principais ativos não financeiros para os quais foi feita esta avaliação são 
os ágios fundamentados em rentabilidade futura registrados pela Companhia 
(nota 14) e seus ativos tangíveis.
(b) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calcula-
dos de acordo com interpretações da legislação em vigor e o CPC 32 / IAS 
12. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para deter-
minar o lucro tributável e as diferenças temporárias. Em particular, o crédito 
fiscal diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social 
e diferenças temporárias é reconhecido na proporção da probabilidade de 
que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A men-
suração da recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos 
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias leva 
em consideração o histórico de lucro tributável, bem como a estimativa de 
lucro tributável futuro (nota 10). 
(c) Provisão para processos judiciais e administrativos
Os processos judiciais e administrativos são analisados pela Administração 
em conjunto com seus assessores jurídicos (internos e externos). A Compa-
nhia considera em suas análises fatores como hierarquia das leis, jurispru-
dências disponíveis, decisões mais recentes nos tribunais, sua relevância no 
ordenamento jurídico e histórico de pagamentos. Essas avaliações envolvem 
julgamento da Administração (nota 23).
(d) Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo valor 
justo são mensurados através de técnicas de avaliação que consideram da-
dos observáveis ou derivados de dados observáveis no mercado (nota 36).
(e) Receitas de tráfego não faturadas – “unbilled revenues”
Como algumas datas de corte para faturamento ocorrem em datas intermedi-
árias dentro dos meses do ano, ao final de cada mês existem receitas já aufe-
ridas pela Companhia, mas não efetivamente faturadas a seus clientes. Estas 
receitas não faturadas são registradas com base em estimativa, que leva em 
consideração dados de consumo, número de dias transcorridos desde a últi-
ma data de faturamento, entre outros (nota 26).

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
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(f) Arrendamento mercantil
A Companhia possui quantidade significativa de contratos de arrendamento no qual 
atua como arrendatária, sendo que com a adoção da norma contábil do IFRS 16 / 
CPC 06 (R2) – Arrendamento mercantil, conforme divulgado na Nota 2.e., deter-
minados julgamentos foram exercidos pela administração da Companhia na men-
suração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso, tais como: (i) 
estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não cancelável e os 
períodos cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando o exercício 
depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente certo; (ii) utiliza-
ção de determinadas premissas para calcular a taxa de desconto.
A Companhia não é capaz de determinar prontamente a taxa de juros implícita 
no arrendamento e, portanto, considera a sua taxa de incremental sobre em-
préstimos para mensurar os passivos do arrendamento. A taxa incremental é a 
taxa de juros que a Companhia teria que pagar ao pedir emprestado, por prazo 
semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para obter 
o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico 
similar. Dessa forma, essa avaliação requer que a Administração considere 
estimativas quando não há taxas observáveis disponíveis. Ou quando elas 
precisam ser ajustadas para refletir os termos e condições de um arrendamen-
to. A Companhia estima a taxa incremental usando dados observáveis (como 
taxas de juros de mercado) quando disponíveis e considera nesta estimativa 
aspectos que são específicos da Companhia (como o custo da dívida). As ta-
xas incrementais de juros média da Companhia são de 10,55% para um prazo 
de contrato de arrendamento médio conforme descrito na nota 15.
►4. Caixa e equivalentes de caixa
São ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, usando o método 
da taxa efetiva de juros. A Administração da Companhia determina a classifi-
cação dos seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

12/2019 12/2018
Caixa e bancos 101.867 93.793
Aplicações financeiras de livre disponibilidade:
CDB/Compromissadas 2.182.181 981.570

2.284.048 1.075.363
Os Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”) e Operações Compromissadas 
são títulos nominativos emitidos por bancos e vendidos ao público como forma de 
captação de recursos. Tais títulos podem ser negociados durante o prazo contra-
tado, a qualquer momento, sem perda significativa em seu valor e são utilizados 
para o cumprimento das obrigações de curto prazo pela Companhia.
A remuneração média anual das aplicações da Companhia referente aos 
CDB’s e Operações Compromissadas é de 99,95% (99,67% em 31 de de-
zembro de 2018) da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
►5. Títulos e Valores mobiliários

12/2019 12/2018
FUNCINE (3) 3.849 5.229
Fundo Soberano (4) 7.329 -
FIC: (1)

Títulos Públicos 177.369 288.917
Operações compromissadas (2) 210.776 283.006
Letra Financeira 104.169 95.221
Outros (5) 142.669 104.320

646.161 776.693
Parcela circulante (642.312) (771.464)
Parcela não circulante 3.849 5.229
(¹) Em agosto de 2017, a Companhia investiu em FIC’s abertos (Fundo de 
Investimento em Cotas). Os Fundos são compostos em sua maioria por títulos 
públicos e papéis de instituições financeiras de primeira linha. A remuneração 
média em 2019 dos FIC’s foi de 99,67% (100,81% em 31 de dezembro de 
2018) da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
(²) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com o 
compromisso de recompra do título por parte do próprio banco em até um dia 
e com taxas predeterminadas. Essas operações compromissadas são lastre-
adas por títulos públicos federais e são utilizadas pelo fundo com o objetivo de 
remunerar o capital disponível em caixa.
(³) Em dezembro de 2017, a Companhia, com o objetivo de utilizar benefício fiscal 
de dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social, investiu no 
Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (FUNCINE) no va-
lor de R$ 3 milhões. Em 2018, a Companhia optou por realizar novos investimentos 
nos meses de outubro e dezembro no FUNCINE, totalizando R$ 2,4 milhões. Em 
junho de 2019, a Companhia realizou um novo investimento no valor de R$ 2,5 
milhões. A remuneração média em 2019 dos FUNCINE foi de -9,18%.
(⁴) O Fundo Soberano é composto apenas de títulos públicos federais. A re-
muneração média em 2019 do Fundo Soberano foi de 97,62% da variação do 
Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
(5) Está representado por: Debêntures, FIDC, Notas Comerciais, Notas Pro-
missórias, Cédula de Crédito Bancário.
►6. Conta a receber de clientes
São ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado e se referem as 
contas a receber dos usuários dos serviços de telecomunicações, de uso de 
rede (interconexão) e de venda de aparelhos e acessórios. As contas a rece-
ber são registradas pelos preços praticados na data da transação. Os saldos 
de contas a receber incluem, também, serviços prestados e não faturados 
até a data dos balanços (“unbilled”). As contas a receber de clientes são, ini-
cialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a 
provisão para perdas de créditos esperada (“impairment”).
A provisão para perdas de créditos esperada foram reconhecidas como redu-
ção das contas a receber, com base no perfil da carteira de assinantes, idade 
das contas vencidas, conjuntura econômica, riscos envolvidos em cada caso 
e pela curva de arrecadação, em montante considerado suficiente, ajustadas 
a fim de refletir informações atuais e prospectivas sobre fatores macroeco-
nômicos que afetam a capacidade dos clientes de liquidarem os recebíveis.
O valor justo das contas a receber de clientes é igual ao valor contábil registrado em 
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. Parte das contas a receber de 
clientes garante o montante total das dívidas junto ao BNDES (Nota 19).

12/2019 12/2018
Contas a receber de clientes 3.286.010 2.968.671
Contas a receber bruta 4.060.087 3.655.599
Serviços faturados 2.076.569 1.733.229
Serviços a faturar (“unbilled”) 858.418 774.484
Uso de rede 438.168 455.228
Venda de mercadorias 670.573 691.312
Ativo contratual (nota 22) 15.142 130
Outras contas a receber 1.217 1.216

Provisão para perda de crédito de liquidação
 esperada (774.077) (686.928)
Parcela circulante (3.182.935) (2.838.363)
Parcela não circulante 103.075 130.308

A parcela não circulante inclui o valor de R$68.639 (R$102.960 em 31 de de-
zembro de 2018) milhões referente as contas a receber com outras operado-
ras de telefonia, registrada pelo seu valor presente considerando prazo e taxa 
de juros implícita na operação.
A movimentação da provisão para perda por créditos de liquidação esperada, 
contabilizadas como conta redutora de ativo, foi como segue:

12/2019 12/2018
Saldo inicial 686.928 41.062
Impacto pela adoção do IFRS 9 / CPC 48 (nota 2.e) - 1.230
Efeito da incorporação (Nota 1) - 393.665
Constituição de provisão (nota 27) 748.291 151.216
Baixas de Provisão (661.142) 99.755
Saldo Final 774.077 686.928
A idade das contas a receber apresenta-se como segue: 

12/2019 12/2018
Total 4.060.087 3.655.599
A vencer 2.593.744 2.459.315
Vencidos até 30 dias 328.457 308.744
Vencidos até 60 dias 146.200 144.309
Vencidos até 90 dias 149.852 117.759
Vencidos a mais de 90 dias 841.834 625.472
►7. Estoques
Estoques são apresentados ao custo médio de aquisição. Uma perda é re-
conhecida para ajustar o custo de aparelhos e acessórios ao valor líquido 
realizável (valor de venda), quando este valor for menor que o custo médio 
de aquisição.

12/2019 12/2018
Total Estoques 203.278 183.059
Estoques 214.889 189.826
Aparelhos celulares e tablets 146.295 145.819
Acessórios e cartões pré-pagos 61.436 33.621
TIM chips 7.158 10.386

Perdas para ajuste ao valor de realização (11.611) (6.767)

►8. Impostos, taxas e contribuições indiretos a recuperar
12/2019 12/2018

Impostos, taxas e contribuições indiretos
 a recuperar 1.243.633 1.192.765
ICMS 1.201.502 1.152.741
Outros 42.131 40.024
Parcela circulante (420.284) (280.254)
Parcela não circulante 823.349 912.511

Os valores de ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) a 
recuperar são compostos principalmente (i) pelos créditos sobre as aquisições 
de ativo imobilizado diretamente relacionadas à prestação de serviço de te-
lecomunicações (crédito parcelado em 48 meses) e (ii) por valores de ICMS 
recolhidos sob o regime de substituição tributária das operações relacionadas 
às mercadorias adquiridas para revenda, principalmente os aparelhos celula-
res, chips, tablets e modems comercializados pela TIM.
►9. Impostos, taxas e contribuições diretos a recuperar

12/2019 12/2018
Impostos, taxas e contribuições diretos 
a recuperar 3.734.417 860.244
Imposto de renda e contribuição social (i) 428.443 414.408
PIS / COFINS (ii) 3.244.549 384.093
Outros 61.425 61.743
Parcela circulante (1.366.809) (302.228)
Parcela não circulante 2.367.608 558.016

i) Os valores de imposto de renda e contribuição social estão substancialmen-
te relacionados com: (a) antecipações realizadas ao longo do período cuja 
utilização dar-se-á no encerramento do exercício corrente e eventual saldo 
no próximo exercício; e (b) outros créditos de imposto de renda e contribuição 
social de anos anteriores, cujo atual prazo estimado para utilização é posterior 
a 12 meses. 
(ii) Os valores de PIS/COFINS a recuperar referem-se, principalmente, aos 
créditos oriundos de processos judiciais de titularidade da TIM Celular S.A. 
(incorporadas em último nível pela TIM S.A.), bem como da própria TIM S.A., 
com decisão definitiva favorável em Tribunais Superiores que discutiam a ex-
clusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. 
De acordo com a avaliação interna da Companhia, esperamos utilizar tais 
créditos dentro do prazo prescricional de até 5 anos.
Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a incons-
titucionalidade da inclusão do montante apurado de ICMS na base de cálculo 
das contribuições para o PIS e para a COFINS. A TIM S.A. (anterior denomina-
ção da Intelig Telecomunicações Ltda., na condição de incorporadora da TIM 
Celular S.A. e demais entidades existentes no Grupo no passado, titulares de 
processos de mesma natureza), discute este tema judicialmente desde 2006, 
retroagindo tais efeitos em 5 anos, conforme lhe é permitido pela legislação.
Em junho de 2019, em virtude do seu trânsito em julgado e apuração de valo-
res, foi registrado o montante de R$ 2.875 milhões, sendo R$ 1.720 milhões de 
principal e R$ 1.155 milhões de atualização monetária (valores relacionados à 
TIM Celular S.A., incorporada pela TIM S.A. em outubro de 2018).
Em setembro de 2019, em virtude do seu trânsito em julgado e apuração de 
valores foi registrado o montante de R$ 148 milhões, sendo R$ 75 milhões 
de principal e R$ 73 milhões de atualização monetária, valores esses rela-
cionados à própria TIM S.A. (quando ainda possuía a denominação de Intelig 
Telecomunicações Ltda.).
Os valores contabilizados são atualizados mensalmente pela taxa de juros 
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia (Selic), disponibilizada no site da Receita Federal do Brasil.
►10. Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre 
(1) os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social acumulados e 
(2) as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais 
dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financei-
ras. O imposto de renda diferido é determinado usando-se alíquotas de impos-
to (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, até a data 
do balanço. Mudanças posteriores nas alíquotas de imposto ou na legislação 
fiscal podem alterar os valores dos saldos de impostos diferidos, tanto ativos 
como passivos.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos 
somente sob a hipótese de histórico de lucratividade e/ou quando as projeções 
anualmente preparadas pela Companhia e aprovadas pela Administração.
Os saldos de impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados 
pelo valor líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compen-
sá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com 
a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos di-
feridos ativos e passivos em diferentes entidades, em geral são apresentados 
em separado, e não pelo saldo líquido.
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, as alíquotas vigentes 
foram de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
Os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da contribuição social sobre 
os lucros não têm prazo de prescrição e podem ser compensados até o limite 
de 30% do lucro fiscal apurado a cada exercício, conforme legislação fiscal 
vigente.
Os valores contabilmente registrados são os seguintes:

12/2019 12/2018
Prejuízo fiscal e Base negativa de
 contribuição social 800.711 896.099
Diferenças temporárias:
Provisão para processos judiciais e administrativos 246.427 256.885
Perdas por créditos de liquidação duvidosa 271.611 244.428
Ajuste a valor presente – licença 3G 7.182 9.124
Imposto de renda diferido sobre ajustes contábeis 2.639 4.699
Aluguel Infraestrutura LT Amazonas 27.434 24.978
Provisão para participação dos empregados 23.539 21.556
Tributos com exigibilidade suspensa 12.872 12.872
Ágio amortizado – TIM Fiber (370.494) (370.494)
Instrumentos financeiros derivativos (13.139) (22.551)
Juros capitalizados 4G (291.783) (301.525)
Custo atribuído – TIM S.A. (67.748) (82.042)
Exclusão ICMS da Base de Cálculo do PIS
 e COFINS (1.023.928) -
Arrendamento mercantil 209.234 -
Outros 87.213 74.823

(78.230) 768.852
Imposto de renda e contribuição social diferidos so-
bre diferenças temporárias, ainda não reconhecidos - -

(78.230) 768.852
Parcela imposto ativo diferido - 768.852
Parcela imposto passivo diferido (78.230) -
Incorporação da TIM Celular S.A
Conforme comunicado previamente ao mercado, a TIM S.A. (denominação 
atual da Intelig Telecomunicações Ltda.) procedeu com a incorporação da TIM 
Celular S.A. em 31 de outubro de 2018, tendo como objetivo central reduzir os 
custos operacionais das Sociedades envolvidas, propiciando sinergias e permi-
tindo uma melhor consecução do objeto social de ambas as sociedades. Desta 
forma, após a incorporação está prevista também a possibilidade de aproveita-
mento dos créditos fiscais referentes ao prejuízo fiscal e base negativa de Contri-
buição Social sobre o Lucro da TIM S.A. tendo em vista que esta, consolidando 
os resultados com a TIM Celular após a citada incorporação, possui projeção 
de lucro tributável suficiente para a utilização dos referidos créditos diferidos.
Em 30 de setembro de 2018, a Companhia registrou a totalidade do ativo 
fiscal diferido  no montante de R$ 952.368 decorrente dos valores que de-
tém direito de utilização como prejuízo fiscal (R$702.619) e base negativa de 
Contribuição Social sobre o Lucro (R$ 249.749) uma vez que todos os fatores 
necessários a incorporação estavam sob o controle da Administração, tais 
como: (i) estudo de viabilidade referente ao aproveitamento do benefício fiscal 
foi finalizado, aprovado pelos órgãos de governança da Companhia, confor-
me determinado pela CVM 371/02; (ii) definição do cronograma da efetiva 
reestruturação societária mediante o ato de incorporação; (iii) obtenção das 
aprovações e/ou anuências de terceiros (ANATEL e BNDES); dentre outras.
Em decorrência do trânsito em julgado de decisão definitiva favorável em Tri-
bunais Superiores à TIM Celular S.A (incorporada pela TIM S.A) em processo 
que discutia a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e 
COFINS, houve o reconhecimento contábil na competência de junho de 2019 
do crédito tributário objeto da discussão no montante de R$ 2.875 milhões 
(R$2.862 milhões em 31 de dezembro de 2019) , constituído de principal e 
atualização monetária. 
Em setembro de 2019, em virtude do seu trânsito em julgado e apuração de 
valores foi registrado o montante de R$ 148 milhões (R$149 milhões em 31 de 
dezembro de 2019), valores esses relacionados à própria TIM S.A. 
Para fins de tributação de IRPJ e CSLL, a administração da Companhia su-
portada também por pareceres legais externos, entendeu por diferi-la até o 
momento da efetiva disponibilidade financeira do crédito. Desta forma, foi 
constituído passivo fiscal diferido referente ao montante integral, no valor de 
R$ 1.039,7 milhões.
Expectativa de recuperação de créditos tributários
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram calculadas le-
vando-se em consideração premissas financeiras e de negócios disponíveis 
no encerramento do exercício de 2019.

Com base nestas projeções, a Companhia possui a seguinte expectativa de 
recuperação dos créditos:

Imposto de renda e 
contribuição social 

diferidos
2020 229.151
2021 275.425
2022 296.135
Prejuízos fiscais e base negativa 800.711
Diferenças temporárias (878.941)
Total (78.230)
A Companhia com base em histórico de lucratividade e fundamentada em pro-
jeções de resultados tributáveis futuros, constitui créditos de imposto de renda 
e contribuição social diferidos sobre a totalidade de seus prejuízos fiscais, 
base negativa de contribuição social e diferenças temporárias.
A Companhia utilizou créditos oriundos de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social no montante de R$95.389 durante o exercício findo em 31 
de dezembro de 2019 (R$85.812 em 31 de dezembro de 2018).
►11. Despesas antecipadas

12/2019 12/2018
241.767 341.403

Propagandas não veiculadas (1) 854 76.651
Aluguéis e seguros 72.052 72.967
Swap de rede (2) - 11.449
Custos incrementais para obtenção de 
 contratos de clientes (3) 158.093 173.056
Outros 10.768 7.280
Parcela circulante (173.139) (269.599)
Parcela não circulante 68.628 71.804
(1) Representam pagamentos antecipados de despesas de propaganda de 
produtos e serviços da marca TIM que são reconhecidas no resultado de acor-
do com o período de veiculação da propaganda.
(2) Em 1º de abril de 2010, a TIM S.A e a GVT firmaram contrato de cessão 
onerosa e recíproca de infraestrutura de fibras óticas (swap de rede), visando 
expandir suas respectivas áreas de atuação. Considerando a substância eco-
nômica da transação, o valor foi registrado na conta de despesas antecipadas 
(circulante e não circulante) e na rubrica de receitas diferidas (circulante e não 
circulante) e que serão realizados pelo período do contrato. O referido contrato 
enquadra-se no escopo do IFRS 16 / CPC 06 (02), portanto, foi reclassificado 
para a rubrica direito de uso em arrendamentos no ativo imobilizado, conforme 
apresentado na Nota 2.e.
(3) Está substancialmente representado pelos custos incrementais relaciona-
dos com comissões de vendas pagas a/ parceiros para obtenção de contratos 
de clientes decorrentes da adoção do IFRS 15/ CPC 47, os quais são diferidos 
ao resultado em conformidade com o prazo do contrato e/ou benefício econô-
mico, usualmente de 2 anos. 
►12. Depósitos judiciais
São registrados ao custo histórico e atualizados conforme a legislação vigente:

12/2019 12/2018
919.850 1.213.843

Cível 347.890 329.482
Trabalhista 207.691 385.664
Tributário 201.282 297.547
Regulatório 111 111
Penhora online (*) 162.876 201.039
(*) Referem-se a bloqueios judiciais diretamente nas contas correntes e apli-
cações financeiras da Companhia vinculadas a determinados processos ju-
diciais. Esse montante é analisado periodicamente e quando identificado é 
feita a reclassificação para uma das demais contas específicas da rubrica de 
depósitos judiciais
Cível
Tratam-se de valores depositados em juízo para garantia de execuções em 
processos cíveis cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Com-
panhia. Tais processos, em sua maioria, referem-se a ações judiciais movidas 
por clientes, envolvendo questões de direito do consumidor, dentre outros. 
Existem alguns processos com matérias diferenciadas, em que se discute o 
valor fixado pela ANATEL para desocupação de determinadas subfaixas de 
transmissão, viabilizando a implementação da tecnologia 4G. Neste caso, o 
valor depositado atualizado em juízo em discussão é de R$ 69.326 (R$ 66.700 
em 31 de dezembro de 2018).
Trabalhista
Trata-se de valores depositados em juízo referentes a garantias a execução 
efetuada e depósitos para interposição dos recursos cabíveis, nos quais ainda 
há a discussão nos autos sobre a matéria ou valores devidos. O montante 
está distribuído entre diversos processos movidos por empregados próprios e 
terceiros prestadores de serviços. 
A redução se deve substancialmente pelo encerramento de diversos proces-
sos judiciais compensados pelos depósitos judiciais correspondentes.
Tributário
A Companhia possui depósitos judiciais, relativos à matéria tributária, reali-
zados para suportar diversas discussões judiciais em curso. Tais depósitos 
referem-se, principalmente, às seguintes discussões:
(a) Aproveitamento de crédito na aquisição de energia elétrica diretamente 
empregada no processo produtivo das companhias, matéria com viés positivo 
no judiciário. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão é 
de R$ 73.326 (R$ 74.358 em 31 de dezembro de 2018).
(b) Incidência da CPMF sobre operações de conversão de empréstimos em 
capital próprio da Companhia; reconhecimento do direito ao não recolhimento 
da contribuição supostamente incidente sobre a simples mudança de titulari-
dade de contas correntes em razão de incorporação. O valor atualizado dos 
depósitos referentes a essa discussão é de R$ 10.342 (R$ 10.026 em 31 de 
dezembro de 2018). 
(c) Constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funciona-
mento (TFF) por autoridades municipais de localidades diversas. O valor atu-
alizado dos depósitos referentes a essa discussão é de R$ 18.401 (R$ 16.719 
em 31 de dezembro de 2018).
(d) Não homologação de compensação de débitos federais com créditos de 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pela suposta insuficiência de crédi-
tos, bem como o depósito realizado para fins de liberação de Certidão Negati-
va de Débitos. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão é 
de R$ 11.173 (R$ 10.868 em 31 de dezembro de 2018).
(e) Incidência de ISS sobre serviços de importação e de terceiros; suposta 
falta de recolhimento relativamente à limpeza de terreno e serviço de manu-
tenção de ERB (Estação Rádio Base), ao ISS próprio, ao ISS incidente sobre 
serviços de Co-billing e no licenciamento de software (blackberry). Garantia do 
direito de aproveitamento do benefício da denúncia espontânea e busca pelo 
afastamento das multas confiscatórias no caso de pagamento em atraso. O 
valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão é de R$ 7.878 (R$ 
7.519 em 31 de dezembro de 2018).
(f) Serviços acessórios previstos no Convênio 69/98 ICMS incidente sobre 
prestações de serviços de comunicação dos valores cobrados a título de aces-
so, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos 
serviços, dentre outros. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa 
discussão é de R$ 3.457 (R$ 4.793 em 31 de dezembro de 2018).
(g) Exigência pela ANATEL do Preço Público Relativo à Administração dos 
Recursos de Numeração. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa 
discussão é de R$ 3.471 (R$ 3.380 em 31 de dezembro de 2018).
(h) Depósito realizado pela TIM S.A – Inconstitucionalidade e ilegalidade da 
cobrança do FUST (Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunica-
ções). Pleito pelo reconhecimento do direito de não recolher FUST, deixando de 
incluir em sua base de cálculo as receitas transferidas a título de interconexão e 
EILD (Exploração Industrial de Linha Dedicada), bem como pelo direito de não 
sofrer a cobrança retroativa das diferenças apuradas em função de não obser-
var a súmula 7/2005 da ANATEL. O valor atualizado dos depósitos referentes 
a essa discussão é de R$ 57.943 (R$ 56.088 em 31 de dezembro de 2018).
►13. Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, dedu-
zido da depreciação acumulada e de provisão para impairment (esta última, 
se aplicável). A depreciação é calculada pelo método linear, por prazos que le-
vam em consideração a expectativa de vida útil dos bens e seu valor residual. 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Companhia não apresenta indicativos 
de impairment em seu ativo imobilizado.
Os custos estimados na desmontagem de torres e equipamentos em imóveis 
alugados são capitalizados e depreciados pelo prazo estimado de utilização. A 
Companhia reconhece no imobilizado, em contrapartida ao passivo “provisão 
para futura desmobilização de ativos”, o valor presente destes custos. Os ju-
ros incorridos pela atualização da provisão são classificados como despesas 
financeiras.
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
entre os valores destas alienações e o valor contábil no momento da transação 
e são reconhecidos em “outras despesas (receitas) operacionais, líquidas”, na 
demonstração do resultado.
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• Movimentação do imobilizado

Saldo em 
dez/18

Adoção 
do IFRS 
16 / CPC 

06(R2) Adições Baixas
Transfe-
rências

Outras 
movimen-
tações (*)

Saldo em 
dez/19

Total do Custo do Imobilizado 
Bruto 33.838.454 5.256.114 4.855.685 (183.384) - (408.118) 43.358.751
Equipamentos de comutação /
 transmissão 20.811.898 - 17.663 (133.788) 2.121.908 - 22.817.681
Cabos de fibra ótica 762.175 - - - 51.414 - 813.589
Aparelhos em comodato 2.313.945 - 519 (20.194) 195.725 - 2.489.995
Infraestrutura 6.133.813 - - (18.684) 294.848 (313.130) 6.096.847
Bens de informática 1.679.326 - - (9.366) 51.291 - 1.721.251
Bens de uso geral 796.839 - - (623) 63.289 - 859.505
Direito de uso em arrendamentos
 (ii) (Nota 2.e) - 5.256.114 1.772.290 - - (94.988) 6.933.416
Terrenos 40.794 - - - - - 40.794
Obras em andamento 1.299.664 - 3.065.213 (729) (2.778.475) - 1.585.673

Total Depreciação Acumulada (22.634.832) - (3.262.727) 150.972 - - (25.746.587)
Equipamentos de comutação /
 transmissão (14.941.728) - (1.577.483) 129.998 - - (16.389.213)
Cabos de fibra ótica (345.532) - (65.035) - - - (410.567)
Aparelhos em comodato (2.132.226) - (131.342) 6.705 - - (2.256.863)
Infraestrutura (3.157.889) - (440.225) 4.281 - - (3.593.833)
Bens de informática (1.512.107) - (62.568) 9.366 - - (1.565.309)
Bens de uso geral (545.350) - (45.930) 622 - - (590.658)
Direito de uso em arrendamentos
 (ii) (Nota 2.e) - - (940.144) - - - (940.144)
Total Imobilizado líquido 11.203.622 5.256.114 1.592.958 (32.412) - (408.118) 17.612.164
Equipamentos de comutação /
 transmissão 5.870.170 - (1.559.820) (3.790) 2.121.908 - 6.428.468
Cabos de fibra ótica 416.643 - (65.035) - 51.414 - 403.022
Aparelhos em comodato 181.719 - (130.823) (13.489) 195.725 - 233.132
Infraestrutura 2.975.924 - (440.225) (14.403) 294.848 (313.130) 2.503.014
Bens de informática 167.219 - (62.568) - 51.291 - 155.942
Bens de uso geral 251.489 - (45.930) (1) 63.289 - 268.847
Direito de uso em arrendamentos
 (ii) (Nota 2.e) - 5.256.114 832.146 - - (94.988) 5.993.272
Terrenos 40.794 - - - - - 40.794
Obras em andamento 1.299.664 - 3.065.213 (729) (2.778.475) - 1.585.673

Saldo em 
2017

Saldo de
 empresa 

incorporada

Adições / 
(depre-
ciação) Baixas

Transferên-
cias

Saldo em 
2018

Total do Custo do Imobilizado 
Bruto 1.575.167 31.490.649 779.753 (7.115) - 33.838.454
Equipamentos de comutação /
 transmissão 791.295 19.395.556 4.495 (2.222) 622.774 20.811.898
Cabos de fibra ótica 491.101 226.412 - - 44.662 762.175
Aparelhos em comodato - 2.283.848 - (4.135) 34.232 2.313.945
Infraestrutura 186.659 5.825.061 4 (637) 122.726 6.133.813
Bens de informática 40.624 1.621.662 - (185) 17.225 1.679.326
Bens de uso geral 37.743 745.309 - (15) 13.802 796.839
Terrenos 9.648 31.146 - - - 40.794
Obras em andamento 18.097 1.361.655 775.254 79 (855.421) 1.299.664

-
Total Depreciação Acumulada (876.066) (21.204.351) (559.621) 5.206 - (22.634.832)
Equipamentos de comutação /
 transmissão (478.669) (14.075.810) (389.456) 2.207 - (14.941.728)
Cabos de fibra ótica (258.223) (49.671) (37.638) - - (345.532)
Aparelhos em comodato - (2.114.565) (19.888) 2.227 - (2.132.226)
Infraestrutura (78.298) (2.989.511) (90.685) 605 - (3.157.889)
Bens de informática (37.020) (1.463.207) (12.031) 151 - (1.512.107)
Bens de uso geral (23.856) (511.587) (9.923) 16 - (545.350)
Total Imobilizado líquido 699.101 10.286.298 220.132 (1.909) - 11.203.622
Equipamentos de comutação /
 transmissão 312.626 5.319.746 (384.961) (15) 622.774 5.870.170
Cabos de fibra ótica 232.878 176.741 (37.638) - 44.662 416.643
Aparelhos em comodato - 169.283 (19.888) (1.908) 34.232 181.719
Infraestrutura 108.361 2.835.550 (90.681) (32) 122.726 2.975.924
Bens de informática 3.604 158.455 (12.031) (34) 17.225 167.219
Bens de uso geral 13.887 233.722 (9.923) 1 13.802 251.489
Terrenos 9.648 31.146 - - - 40.794
Obras em andamento 18.097 1.361.655 775.254 79 (855.421) 1.299.664
As obras em andamentos representam o custo dos projetos em andamento relacionados com construções de redes e/
ou outros ativos tangíveis no período de sua construção e instalação, até o momento em que entrarem em operação, 
quando serão transferidas para as contas correspondentes destes bens.
(*) Outras movimentações compreende: 
(i) Em 2019, o arrendamento mercantil “Venda de Torres (leaseback)” teve seu valor remensurado para melhor ali-
nhamento com a metodologia da nova regra IFRS 16 / CPC 06 (R2), baseado no parágrafo C11 deste novo pronun-
ciamento e retirou o componente de inflação projetada sobre os recebimentos futuros, no montante de R$ 313.130. 
(ii) No quarto trimestre de 2019, a Companhia implementou uma nova ferramenta que permitiu a administração contro-
lar e calcular de forma automatizada os efeitos contábeis decorrentes dos contratos de arrendamento. Através desta 
nova ferramenta, foi possível identificar ajustes no montante de R$94.988 destes ativos (nota 2).

Arren-
damento

mercantil
- rede

Arren-
damento

mercantil - 
veículos

Arrenda-
mento mer-

cantil - Lojas 
& Quiosques 

e imóveis

Arren-
damento

mercantil
- Terrenos 

(Rede)

Arren-
damento

mercantil
– Fibra Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 2.625.145 6.792 375.286 1.540.685 708.206 5.256.114
Adições no período, líquidas de 
cancelamento 928.682 5.045 191.597 322.067 324.899 1.772.290
Remensuração 5.841 (500) 5.895 (138.967) 32.743 (94.988)
Depreciação (387.526) (4.349) (93.306) (183.872) (271.091) (940.144)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.172.142 6.988 479.472 1.539.913 794.757 5.993.272
Prazo médio do contrato - % 10,98 44,81 21,04 11,97 31,25
No quarto trimestre de 2019, a Companhia implementou uma nova ferramenta que permitiu a administração controlar e 
calcular de forma automatizada os efeitos contábeis decorrentes dos contratos de arrendamento. Portanto, essa nova 
ferramenta permitiu a administração realizar cálculos de forma individualizada, tanto em relação a mensuração dos 
efeitos de ativo e passivo dos arrendamentos, como também em relação ao cálculo mensal da depreciação e juros que 
afetam o resultado, que antes da implementação dessa nova ferramenta eram feitos considerando um prazo de depre-
ciação e taxa desconto médios por cada classe de ativos (por exemplo: terrenos e compartilhamento de infraestrutura). 
Portanto, através dessa nova ferramenta foi possível realizar a remensuração das contas de depreciação e amortiza-
ção, receitas (despesas) financeiras e, consequentemente, imposto de renda e contribuição social decorrentes dos 
cálculos individualizados que foram realizados.
• Taxas de depreciação

Taxa anual %
Equipamentos de comutação/ transmissão 8 a 14,29
Cabos de fibra ótica 4 a 10
Aparelhos em comodato 14,28 a 50
Infraestrutura 4 a 20
Bens de informática 10 a 20
Bens de uso geral 10 a 20
Em 2019, em conformidade com o IAS 16 / CPC 27, aprovado por Deliberação da CVM, a Companhia realizou avaliações da 
vida útil aplicada em seus ativos imobilizados e concluíram que não ocorreu nenhuma mudança significativa ou alteração nas 
circunstâncias em que as estimativas se basearam de forma a justificar mudanças na vida útil utilizada atualmente.
►14. Intangível 
O intangível é mensurado pelo seu custo histórico menos amortização acumulada e provisão para impairment (esta 
última, se aplicável) e reflete: (i) a compra de autorizações e de direitos de uso de bandas de radiofrequências e (ii) sof-
tware em uso e/ou desenvolvimento. O intangível também inclui: (i) direito de uso de infraestrutura de outras empresas 
e (ii) ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) na aquisição de empresas.
Os encargos de amortização são calculados com base no método linear, ao longo da vida útil estimada dos ativos con-
tratados e prazos das licenças de prestação de serviços. As estimativas da vida útil dos bens integrantes do intangível 
são revisadas regularmente.
Os encargos financeiros sobre recursos captados genericamente (sem destinação específica), utilizados com propó-
sito de obter um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial 
para ficar pronto para seu uso, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão 
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. 
Esses custos são amortizados ao longo das vidas úteis estimadas. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Companhia 
não apresenta indicativos de impairment em seus ativos intangíveis de vida útil definida e indefinida.
Os valores das autorizações para exploração do SMP e direitos de uso de radiofrequências, assim como software, ágio 
e outros são demonstrados como segue:
• Movimentação do intangível 

Saldo em 
dez/18

Adições/
Amortização

Transfe-
rências

Outras
movimenta-

ções (g)
Saldo em 

dez/19
Total Custo do Intangível Bruto 28.999.775 961.213 - (98.633) 29.862.356
Direito de uso de softwares 17.142.641 - 1.041.741 - 18.184.382
Autorizações 7.638.972 26.969 2.255.623 (109.770) 9.811.794
Ágio 1.159.649 - - - 1.159.649
Custos com comissões a representantes 
 comerciais diferidas 566 - - - 566
Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas 198.201 - (28.874) 169.327
Outros ativos 307.654 - 19.707 - 327.361
Ativos intangíveis em desenvolvimento 2.552.092 934.244 (3.317.071) 40.011 209.276
Total Amortização Acumulada (18.685.342) (1.876.257) - - (20.561.599)
Direito de uso de softwares (13.681.086) (1.412.080) - - (15.093.166)
Autorizações (4.845.642) (432.771) - - (5.278.413)
Custos com comissões a representantes 
comerciais diferidas (567) - - - (567)
Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas (52.441) (7.763) - - (60.204)
Outros ativos (105.606) (23.643) - - (129.249)

Saldo em 
dez/18

Adições/
Amortização

Transfe-
rências

Outras
movimenta-

ções (g)
Saldo em 

dez/19
Total Intangível Líquido 10.314.433 (915.044) - (98.633) 9.300.756
Direito de uso de softwares (c) 3.461.555 (1.412.080) 1.041.741 - 3.091.216
Autorizações 2.793.330 (405.802) 2.255.623 (109.770) 4.533.381
Ágio (d) 1.159.649 - - - 1.159.649
Custos com comissões a representantes 
comerciais diferidas (nota 11.3) (1) - - - (1)
Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas (e) 145.759 (7.763) (28.874) 109.122
Outros ativos 202.048 (23.643) 19.707 - 198.112
Ativos intangíveis em desenvolvimento (f) 2.552.093 934.244 (3.317.071) 40.011 209.277

Saldo
em 2017

Saldo de 
empresa

incorporada

Adições/
(Amorti-

zação)
Transfe-
rências Baixas

Juros
capitali-

zados
Saldo

 em 2018
Total Custo do Intangível Bruto 961.537 27.765.385 316.402 - (492) 22.039 29.064.871
Direito de uso de softwares 767.132 16.145.511 - 229.998 - - 17.142.641
Autorizações 186.954 7.182.366 7.634 262.018 - - 7.638.972
Ágio - 1.159.649 - - - - 1.159.649
Custos com comissões a
 representantes comerciais
 diferidas 902 - - (336) - - 566
Lista de clientes - 95.200 - - - - 95.200
Direito de uso de infraestrutura -
 LT Amazonas - 198.201 - - - - 198.201
Outros ativos 35 262.649 - 14.865 - - 277.549
Ativos intangíveis em
 desenvolvimento 6.514 2.721.809 308.768 (506.545) (492) 22.039 2.552.093
Total Amortização 
Acumulada (884.518) (17.533.738) (332.182) - - - (18.750.438)
Direito de uso de softwares (709.851) (12.718.323) (252.912) - - - (13.681.086)
Autorizações (174.078) (4.598.058) (73.506) - - - (4.845.642)
Custos com comissões a
 representantes comerciais
 diferidas (567) - - - - - (567)
Lista de clientes - (95.200) - - - - (95.200)
Direito de uso de infraestrutura - 
 LT Amazonas - (50.790) (1.652) - - - (52.442)
Outros ativos (22) (71.367) (4.112) - - - (75.501)
Total Intangível Líquido 77.019 10.231.647 (15.780) - (492) 22.039 10.314.433
Direito de uso de softwares (c) 57.281 3.427.188 (252.912) 229.998 - - 3.461.555
Autorizações 12.876 2.584.308 (65.872) 262.018 - - 2.793.330
Ágio (d) - 1.159.649 - - - - 1.159.649
Custos com comissões a
 representantes comerciais
 diferidas (nota 2.f) 335 - - (336) - - (1)
Direito de uso de infraestrutura - 
 LT Amazonas (f) - 147.411 (1.652) - - - 145.759
Outros ativos 13 191.282 (4.112) 14.865 - - 202.048
Ativos intangíveis em
 desenvolvimento (g) 6.514 2.721.809 308.768 (506.545) (492) 22.039 2.552.093
As obras em andamentos representam o custo dos projetos em andamento relacionados com aquisição de autoriza-
ções 4G e/ou outros ativos intangíveis no período de sua construção e instalação, até o momento em que entrarem 
em operação, quando serão transferidas para as contas correspondentes destes bens. Inclusive, esses ativos intan-
gíveis em desenvolvimento foram avaliados para fins de impairment em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não sendo 
necessário nenhum ajuste.
(b) Taxas de amortização

Taxa anual %
Direito de uso de softwares 20
Autorizações 5 a 50
Direito de uso de infraestrutura 5
Outros ativos 7 a 10
(c) Direito de uso de software
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos 
de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e 
exclusivos, controlados pelo Grupo, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de capitalização 
são atendidos.
Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do produto software estão relacionados a custos 
com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento.
(d) Ágios registrados em anos anteriores
A Companhia possui os seguintes ágios fundamentados em expectativa de rentabilidade futura em 31 de dezembro 
de 2019 e 31 de dezembro de 2018:
Ágio aquisições de TIM Fiber SP e TIM Fiber RJ – A Companhia adquiriu, ao final de 2011, as empresas Eletropaulo 
Telecomunicações Ltda. (que posteriormente teve sua razão social alterada para TIM Fiber SP Ltda. – “TIM Fiber SP”) 
e AES Communications Rio de Janeiro S.A. (que posteriormente teve sua razão social alterada para TIM Fiber RJ 
S.A. – “TIM Fiber RJ”). Estas empresas eram prestadoras do SCM nos principais municípios da Grande São Paulo e 
do Grande Rio de Janeiro, respectivamente. 
TIM Fiber SP Ltda. e TIM Fiber RJ S.A. foram incorporadas à TIM S.A. em 29 de agosto de 2012.
A Companhia registrou ágio, de forma definitiva, advindo da compra das empresas TIM Fiber SP e TIM Fiber RJ, no 
valor total de R$ 1.159.648. 
Teste de impairment
Conforme exigido pela norma contábil, a Companhia realiza anualmente teste de impairment para os ágios relacio-
nados às combinações de negócios envolvendo as empresas do Grupo TIM, sendo que a metodologia e premissas 
utilizadas pela Administração para teste de impairment dos ágios acima mencionados está sumarizada a seguir:
A Administração da Companhia entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment dos ágios 
na aquisição das empresas anteriormente descritas abrange o negócio a nível consolidado, e, portanto, a avaliação 
está no nível da TIM Participações, portanto abrange o grupo consolidado. Essa metodologia está alinhada com o 
direcionamento estratégico da Companhia. Importante ressaltar que os resultados do grupo são representados es-
sencialmente pela TIM S.A., dado que a TIM Participações é apenas uma holding que detém 100% de participação 
societária na TIM S.A. Deste modo, os resultados da TIM S.A. são o principal gerador de caixa do Grupo TIM, visto 
que a única empresa operacional atuante no Brasil é a TIM S.A., sendo a TIM Participações apenas a controladora.
Em 2019 o teste de impairment foi realizado comparando o carrying amount com o valor justo menos os custos de 
descarte do ativo, conforme previsto no IAS 36 / CPC 01. O efeito de carrying amount da holding TIM Participações 
sobre o carrying amount calculado é desprezível, não afetando o resultado do teste realizado a nível consolidado.
Para apuração do valor justo foi considerado o nível de hierarquia dentro do qual a mensuração do valor justo do 
ativo (unidade geradora de caixa) é classificada. Para a TIM Participações como existe apenas uma CGU esta foi 
classificada em sua totalidade como Nível 1, para os custos de alienação consideramos que o mesmo é irrelevante 
considerando a variação entre o valor justo nível 1 e o carrying amount da unidade geradora de caixa.
O valor justo de instrumentos de Nível 1 compreende instrumentos negociados em mercados ativos e baseados nos 
preços de mercado cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pron-
tos e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação 
ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em 
bases puramente comerciais.
No caso da TIM Participações seus títulos são negociados na BOVESPA com código (TIMP3) e possuem um volume 
regular de negociações que permite a mensuração (Nível 1) como o produto entre o preço cotado para o ativo ou pas-
sivo individual e a quantidade detida pela entidade.
A mensuração foi feita com base no valor da ação na data de fechamento do balanço e foram realizados também tes-
tes de sensibilidade e em nenhum dos cenários foi identificado nenhum indicativo de impairment, sendo o valor justo 
apurado superior ao carrying amount. Portanto sendo o valor justo superior ao carrying amount, não se faz necessário 
o cálculo do valor em uso. Os efeitos da TIM Participações holding sobre o valor de carrying amount são irrelevantes 
e também seus efeitos sobre o resultado do Grupo Consolidado. Portanto, os cálculos realizados a nível consolidado 
contemplam essencialmente os resultados e saldos contábeis da TIM S.A., assim a Administração da Companhia 
entende que não há necessidade de realizar provisão para impairment tanto a nível da TIM S.A..
(e) Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas
A Companhia assinou contratos de direito de uso de infraestrutura com empresas que exploram linhas de transmissão 
de energia elétrica na Região Norte do Brasil. Tais contratos enquadraram-se no escopo do IFRIC 4 / ICPC 3 e são 
classificados como arrendamentos mercantis financeiros.
Adicionalmente, a Companhia assinou contratos de compartilhamento de infraestrutura de rede com a Telefónica 
Brasil S.A., também na Região Norte. Nestes, as duas operadoras otimizam recursos e reduzem seus respectivos 
custos operacionais (nota 15). 
(f) Leilão e pagamento de Licença 4G em 700 Mhz 
Em 2018, a rubrica ativos intangíveis em desenvolvimento era representada substancialmente pelos custos de de-
senvolvimento da tecnologia 4G, que incluía: (i) valores pagos para obtenção das autorizações da Licença 4G; (ii) 
custos de limpeza de frequência da faixa de 700 MHZ; e (iii) custos financeiros capitalizados sobre ativos qualificáveis 
conforme detalhado abaixo.
 Em setembro de 2019, este ativo entrou em operação e o saldo remanescente foi transferido para bens em serviços.  
(i) Em 30 de setembro de 2014, a Companhia adquiriu o Lote 2 no Leilão da faixa de 700 MHz no montante de R$ 
1.739 milhões. Em dezembro de 2014, a Companhia efetuou o pagamento de R$ 1.678 milhões, registrando o saldo 
remanescente a pagar no valor de R$ 61 milhões como passivo (nota 18), conforme previsto no edital. 
A Companhia está contestando este saldo remanescente perante a ANATEL e sobre o mesmo incorrem juros de 1% 
a.m. e indexados ao IGP-DI, sendo tais montantes capitalizados pela Companhia. O impacto no exercício findo em 31 
de dezembro de 2019 foi de R$ 1.636 (R$ 6.611 em 31 de dezembro de 2018) de juros e R$ 735 (R$ 5.930 em 31 de 
dezembro de 2018) de correção monetária sobre o saldo.
(ii) Adicionalmente, conforme definido no edital, a Companhia assumiu os custos relacionados à limpeza da frequência 
da faixa de 700 MHZ adquirida. O valor nominal devido pela Companhia para a limpeza relacionada ao lote adquirido 
foi de R$ 904 milhões. A Companhia também obteve um custo adicional referente a parcela não arrematada no leilão 
e subsequentemente dividido pela ANATEL entre as operadoras vencedoras do leilão de R$ 295 milhões, totalizando 
R$ 1.199 milhões. 
Para a realização das atividades de limpeza do espectro, a TIM junto com as outras empresas vencedoras do leilão, 
constituíram em março de 2015, uma Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Ca-
nais de TV e RTV, denominada “EAD”. Entre 2015 e 2018, a TIM, assim como outras empresas vencedoras do leilão, 
desembolsaram valores de acordo com cronograma definido no edital, para assumir, por meio da EAD, os custos 
dessas atividades de limpeza. Por tratar-se de obrigação de longo prazo, o montante a pagar de R$ 1.199 milhões foi 
reduzido em R$ 47 milhões pela aplicação do conceito de ajuste ao valor presente (“AVP”). 
A Companhia efetuou os pagamentos em 9 de abril de 2015, 26 de janeiro de 2017 e 16 de janeiro de 2018, nos mon-
tantes de R$ 370.379, R$ 858.991 e R$ 142.862, respectivamente.
A licença acima mencionada enquadra-se no conceito de ativo qualificável. Consequentemente, os encargos finan-
ceiros sobre recursos captados sem destinação específica, utilizados com propósito de obter um ativo qualificável, 
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são capitalizados pela taxa média de 6,90% ao ano dos empréstimos e finan-
ciamentos vigentes durante o exercício. O montante capitalizado no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 38.375 (R$ 152.480 em 31 de 
dezembro de 2018).
Em setembro de 2019, o ativo foi considerado em operação pela Adminis-
tração e a partir desta data, encerrou-se a capitalização de juros e encargos 
sobre este ativo. 
(g) Outras movimentações compreende:
(i) A remensuração de valores de autorizações de acordo com a resolução da 
Anatel 695/18 no montante de R$109.770. 
(ii) Os juros capitalizados em função da aquisição da licença 4G de acordo 
com IAS 23 / CPC  20 (R1) no montante de R$40.011, uma vez que a respec-
tiva licença é um ativo qualificável a capitalização de juros.
(iii) Em 2019, a rubrica “Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas”, teve 
seu valor remensurado para melhor alinhamento com a metodologia da nova 
regra IFRS 16 / CPC 06 (R2), retirando a componente de inflação projetada 
sobre os recebimentos futuros, no montante de R$28.874.
►15. Arrendamento Mercantil (“Leasing”)
Os arrendamentos nos quais a Companhia, como arrendatária, detém subs-
tancialmente os riscos e benefícios da propriedade são classificados como ar-
rendamentos financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento 
pelo menor valor entre o valor justo do item arrendado e o valor presente dos 
pagamentos previstos em contrato. Os juros relacionados ao arrendamento 
são reconhecidos na demonstração do resultado, como despesa financeira 
durante o período de vigência contratual.
A Companhia possui contratos de aluguel de torres, como arrendatária, de-
correntes de uma operação de venda e leaseback financeiro, onde envolve 
a venda de um ativo e o concomitante arrendamento do mesmo ativo pelo 
comprador ao vendedor.
A Companhia reconheceu um passivo correspondente ao valor presente das 
parcelas mínimas obrigatórias do contrato.
Os arrendamentos nos quais a Companhia, como arrendadora, transfe-
re substancialmente os riscos e benefícios da propriedade para outra parte 
(arrendatária) são classificados como arrendamentos financeiros. Estes são 
transferidos do ativo intangível da Companhia e reconhecidos como um re-
cebível pelo menor valor entre o valor justo do item arrendado e/ou o valor 
presente dos recebimentos previstos em contrato. Os juros relacionados ao 
arrendamento são reconhecidos na demonstração do resultado como receita 
financeira durante o período de vigência contratual.
Os arrendamentos ativos são ativos financeiros classificados e/ou mensura-
dos pelo custo amortizado.
Ativo

12/2019 12/2018
LT Amazonas 156.378 208.049

156.378 208.049
Parcela circulante (4.931) (22.491)
Parcela não circulante 151.447 185.558
LT Amazonas
Em decorrência do contrato firmado com a LT Amazonas, a Companhia assinou 
contratos de compartilhamento de infraestrutura de rede com a Telefónica Brasil 
S.A. Nestes acordos, a Companhia e Telefónica Brasil S.A. dividem investimentos 
feitos na Região Norte do Brasil. A Companhia possui valores mensais a receber 
da Telefónica Brasil S.A. por um período de 20 anos, reajustados anualmente pelo 
IPC-A. O valor nominal consolidado das parcelas futuras a receber pela Companhia 
é de R$ 316.641 (R$ 499.823 em 31 de dezembro de 2018).
A tabela a seguir apresenta o cronograma de recebimentos do contrato em vi-
gor. Tais valores representam os recebimentos estimados nos contratos assi-
nados e encontram-se demonstrados por seus valores nominais. É importante 
ressaltar que estes saldos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, 
pois, nestes últimos, os montantes são registrados a valor presente:

Valores 
nominais

Valor 
presente

Janeiro de 2020 até dezembro de 2020 23.206 4.931
Janeiro de 2021 a dezembro de 2024 92.826 58.081
Janeiro de 2025 em diante 200.609 93.366

316.641 156.378
O valor presente das parcelas a receber é de R$ 156.378 (R$ 208.049 em 31 
de dezembro de 2018) composto em sua totalidade por principal e foi estima-
do, na data de assinatura dos contratos com as transmissoras, projetando-se 
os recebimentos futuros e descontando-os a 12,56% ao ano. Em 2019 teve 
seu valor remensurado para melhor alinhamento com a metodologia da nova 
regra IFRS 16 / CPC 06 (R2), baseado no parágrafo C11 deste novo pronun-
ciamento e retirou a componente de inflação projetada sobre os recebimentos 
futuros, no montante de R$48.991.
Passivo

12/2019 12/2018
LT Amazonas (i) 276.233 359.987
Venda de Torres (leaseback) (ii) 1.192.596 1.501.695
Outros (iv) 115.973 78.392
Sub-total 1.584.802 1.940.074
Outros arrendamentos (Nota 2.e) e (iii): - -
Arrendamento mercantil - Rede 3.294.261 -
Arrendamento mercantil - Veículos 3.005 -
Arrendamento mercantil - Lojas & Quiosques 255.857 -
Arrendamento mercantil - Imóveis 243.921 -
Arrendamento mercantil - Terrenos (Rede) 1.600.456 -
Arrendamento mercantil – Fibra 798.568 -

Sub-total pela adoção do IFRS16 / 
 CPC 06 (R2) 6.196.068 -
Total 7.780.870 1.940.074
Parcela circulante (873.068) (205.048)
Parcela não circulante 6.907.802 1.735.026
O montante de juros pagos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
referente ao IFRS16 / CPC 06 (R2) é de R$592.323. 
A movimentação dos passivos financeiros de arrendamento mercantil está 
demonstrada na Nota 36.
i) LT Amazonas
A Companhia assinou contratos de direito de uso de infraestrutura com empre-
sas que exploram linhas de transmissão de energia elétrica na Região Norte 
do Brasil (“LT Amazonas”). A vigência dos acordos é de 20 anos, contados a 
partir da data em entrada de operação dos ativos. Os contratos preveem paga-
mentos mensais às detentoras dos direitos de transmissão de energia elétrica, 
atualizados anualmente pelo IPCA.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos dos contratos em 
vigor. Tais valores representam os desembolsos estimados nos contratos as-
sinados com as distribuidoras e encontram-se demonstrados por seus valores 
nominais. Os saldos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, pois, 
nestes últimos, os montantes são registrados a valor presente:

Valores 
nominais

Valor 
presente

Janeiro de 2020 até dezembro de 2020 44.079 8.451
Janeiro de 2021 a dezembro de 2024 176.315 103.464
Janeiro de 2025 em diante 381.161 164.318

601.555 276.233
O valor nominal consolidado das parcelas futuras devidas pela Companhia é 
de R$ 601.555. Seu valor presente é de R$ 276.233, sendo composto em sua 
totalidade de principal e foi estimado, na data de assinatura dos contratos com 
as transmissoras, projetando-se os pagamentos futuros e descontando-os a 
14,44% ao ano. Além destes saldos, o valor total do direito de uso também 
contempla R$ 70.759 referentes a investimentos em ativo imobilizado feitos 
pela Companhia e posteriormente doados às concessionárias de transmissão 
de energia elétrica. Tal doação já era prevista nos contratos assinados entre 
as partes. Em 2019 teve seu valor remensurado de acordo com a metodologia 
de cálculo do IFRS 16 / CPC 06 (R2), retirando a componente de inflação pro-
jetada sobre os pagamentos futuros e mantendo a taxa de desconto original 
para o cálculo de valor presente.
ii) Venda e leaseback das Torres
A Companhia celebrou com a American Tower do Brasil Cessão de Infraes-
truturas Ltda. (“ATC”)  em novembro de 2014 e em janeiro de 2015 dois Con-
tratos de Venda de até 6.481 torres de telecomunicações de sua propriedade 
por cerca de R$ 3 bilhões e um Contrato Master de Locação (Master Lease 
Agreement – “MLA”) de parte do espaço nas referidas torres pelo prazo de 20 
anos a contar da data da transferência de cada torre, na modalidade “sale and 
leaseback” que preveem valores mensais de aluguel por tipo de torre (green-
field ou rooftop). A transação de venda prevê um processo de transferência 
das torres em tranches à ATC, tendo em vista a necessidade de atendimento 
de determinadas condições precedentes.
No total foram realizadas 5.873 transferências de torres, sendo 54, 336 e 5.483 
nos exercícios de 2017, 2016 e 2015, respectivamente. A referida transação 
resultou em um valor de venda total no montante de R$ 2.651.247, sendo o 
montante de R$ 1.088.390 contabilizado como receita diferida e amortizado 
ao longo do período contrato (nota 22). 
A taxa de desconto utilizada na transação foi determinada com base em tran-
sações observáveis de mercado que a Companhia (o arrendatário) teria que 
pagar em um leasing similar ou empréstimo, conforme mencionado a seguir.

A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos do contrato em vi-
gor relativos ao MLA. Tais valores representam os desembolsos estimados no 
contrato assinado com a ATC e encontram-se demonstrados por seus valores 
nominais. É importante ressaltar que estes saldos diferem daqueles registra-
dos nos livros contábeis, pois, nestes últimos, os montantes são registrados 
a valor presente:

Valores 
nominais

Valor 
presente

Janeiro de 2020 até dezembro de 2020 187.720 32.734
Janeiro de 2021 a dezembro de 2024 750.881 449.470
Janeiro de 2025 em diante 1.991.762 710.392

2.930.363 1.192.596
O valor nominal consolidado do somatório das parcelas futuras devidas pela Com-
panhia é de R$ 2.930.363. Seu valor presente é de R$ 1.192.596 sendo composto 
apenas por principal. O valor presente foi estimado, projetando-se os pagamentos 
futuros, descontados pelas taxas desconto utilizadas na data das transações, que 
variam de 11,01% a 17,08% ao ano, as quais foram determinadas com base em 
transações observáveis de mercado que a Companhia (o arrendatário) teria que 
pagar em um leasing similar e/ou empréstimo. Em 2019 teve seu valor remensura-
do de acordo com a metodologia de cálculo do IFRS 16 / CPC 06 (R2), retirando a 
componente de inflação projetada sobre os pagamentos futuros e mantendo a taxa 
de desconto original para o cálculo de valor presente.
(iii) Outros arrendamentos: 
Além dos contratos de arrendamento mercantil citados acima, a Companhia 
também possui contratos de arrendamentos que se enquadram no escopo do 
IFRS 16 / CPC 06 (R2).
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos desses contratos 
em vigor. Tais valores representam os desembolsos estimados nos contratos 
assinados e encontram-se demonstrados por seus valores nominais. Os sal-
dos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, pois, nestes últimos, os 
montantes são registrados a valor presente:

Até de-
zembro
de 2020

Janeiro
de 2021 

a dezem-
bro

de 2024

Janeiro
de 2025 

em
diante

Valores 
nominais

Valor 
presente

Total outros
  arrendamentos 1.388.262 4.284.210 3.617.001 9.289.474 6.196.068
Arrendamento
 mercantil - rede 623.670 2.291.331 2.059.339 4.974.341 3.294.261
Arrendamento
 mercantil - veículos 5.039 2.848 - 7.886 3.005
Arrendamento mercan-
til - Lojas & Quiosques 82.958 174.338 52.426 309.721 255.857
Arrendamento
 mercantil - Imóveis 51.317 176.575 156.560 384.452 243.921
Arrendamento mercan-
til - Terrenos (Rede) 298.389 1.035.594 1.348.676 2.682.660 1.600.456
Arrendamento
 mercantil – Fibra 326.889 603.524 - 930.414 798.568
O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2019 para os 
contratos acima, foi estimado mês a mês, com base na taxa média incremental 
dos empréstimos da Companhia de 10,55%. 
Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor ou menores de 12 
meses reconhecidos como despesa de aluguel em 31 de dezembro de 2019 
é de R$ 82.110.
(iv) Está representado substancialmente pelas transações de arrendamento 
mercantil financeiro em torres de transmissão.
►16. Outros valores a compensar 
Referem-se aos valores de crédito Fistel oriundos da redução da base de 
clientes que poderá ser compensado com futuro aumento de base ou para 
reduzir uma obrigação futura, sendo esperada sua utilização no abatimento 
da contribuição TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento) devida à Fistel 
anualmente no mês de março.

►17. Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso usual dos negócios. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Dado o curto prazo 
de vencimento destas obrigações, em termos práticos, normalmente as mes-
mas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

12/2019 12/2018
3.916.048 4.311.604

Moeda nacional 3.762.674 4.147.109
Fornecedores de materiais e serviços (a) 3.660.528 4.015.602
Interconexão (b) 67.396 98.060
Roaming (c) 441 162
Co-billing (d) 34.309 33.285

Moeda estrangeira 153.374 164.495
Fornecedores de materiais e serviços (a) 115.694 137.117
Roaming (c) 37.680 27.378

Parcela Circulante 3.916.048 4.311.604
(a) Representa o valor a ser pago a fornecedores na aquisição de materiais 
e na prestação de serviços aplicados no ativo tangível e intangível ou para 
consumo na operação, manutenção e administração, conforme os termos do 
contrato entre as partes.
(b) Refere-se à utilização da rede de outras operadoras de telefonia fixa e 
móvel, nos casos em que as chamadas são iniciadas na rede TIM e finalizadas 
nas outras operadoras.
(c) Refere-se às chamadas efetuadas quando o cliente está fora de sua área 
de registro, sendo considerado visitante na outra rede. 
(d) Refere-se às chamadas efetuadas pelo cliente ao escolher outra operado-
ra de longa distância.
►18. Autorizações a pagar 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui os seguintes compromis-
sos junto à ANATEL:

12/2019 12/2018
Renovação de autorizações (i) 199.363 300.253
Passivo ANATEL atualizado (ii) 126.974 113.547

326.337 413.800
Parcela circulante (88.614) (65.464)
Parcela não circulante 237.723 348.336
(i) Para prestação do SMP, a Companhia obteve Autorizações do direito de uso 
de radiofrequência por prazo determinado, renováveis por mais 15 (quinze) 
anos. Na opção pela prorrogação do direito desse uso, é devido o pagamento 
do valor de 2% sobre a receita líquida da região coberta pela Autorização 
que encerra cada biênio. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 
saldos vincendos relativos à renovação de Autorizações no montante de R$ 
199.363 (R$ 300.253 em 31 de dezembro de 2018).
(ii) Em 5 de dezembro de 2014, a Companhia assinou o Termo de Autorização 
da faixa de 700 MHz e pagou o equivalente a R$1.678 milhões, registrando 
o saldo remanescente no valor de R$ 61 milhões como passivo comercial, 
conforme método de pagamento previsto no Edital. Em função da ocorrência 
de lotes desertos no Edital da faixa de 700 MHz, a Companhia, juntamente 
com as demais proponentes, teve que assumir proporcionalmente os custos 
referentes a esses lotes. Dessa forma, foi constituída a Entidade Administra-
dora da Digitalização (“EAD”), onde o total do compromisso assumido pela 
Companhia foi de R$ 1.199 milhões, o qual foi pago em 4 parcelas reajustadas 
pelo IGP-DI (nota 14.f). 
Em 30 de junho de 2015, a Companhia distribuiu ação judicial questionando a 
cobrança do valor nominal excedente de R$ 61 milhões (R$ 127 milhões em 
31 de dezembro de 2019) o qual ainda está pendente de julgamento. 
As autorizações detidas em caráter primário pela TIM S.A. em 31 de dezembro 
de 2019, assim como suas datas de expiração, estão demonstradas na tabela 
abaixo:

Data de Expiração
Termos de Autorização

450 MHz

800 MHz,
900 MHz e
1.800 MHz

Frequências 
adicionais
1800 MHz

1900 MHz 
e 2100 MHz

(3G)
2500 MHz

Banda V1 (4G)
2500 MHz

Banda P** (4G) 700 MHz (4G)
Amapá, Roraima, Pará, Amazonas 
 e Maranhão - Março, 2031* Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro,
2027

Parte da AR92 (PA) 
– Fevereiro, 2024*

Dezembro,
2029

Rio de Janeiro e Espírito Santo
Outubro,

2027
Março, 2031* ES - Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro,
2027

Parte da AR21 (RJ) 
– Fevereiro, 2024*

Dezembro,
2029

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 Londrina e
 Tamarana no Paraná

PR - 
Outubro,

2027
Março, 2031* Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro,
2027

Parte da AR61 (DF) 
– Fevereiro, 2024*

Dezembro,
2029

São Paulo - Março, 2031* Interior - Abril, 
2023

Abril, 2023
Outubro,

2027
-

Dezembro,
2029

Paraná (exceto municípios de
Londrina e Tamarana)

Outubro,
2027

Setembro,
2022*

Abril, 2023 Abril, 2023
Outubro,

 2027

AR41, exceto 
Curitiba e Região 
Metropolitana - 

Fevereiro, 2024* 
AR41, Curitiba e 

Região Metropoli-
tana – Julho, 2031

Dezembro,
2029

Santa Catarina
Outubro,

2027
Setembro,

2023*
Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro,
 2027

-
Dezembro,

2029
Município e região de Pelotas,
 no estado do Rio Grande do Sul

- Abril, 2024* - Abril, 2023
Outubro,

 2027
-

Dezembro,
2029

Pernambuco - Maio, 2024* - Abril, 2023
Outubro,

2027
Parte da AR81 – 

Julho, 2031
Dezembro,

2029

Ceará -
Novembro,

2023*
- Abril, 2023

Outubro,
2027

-
Dezembro,

2029

Paraíba -
Dezembro,

2023*
- Abril, 2023

Outubro,
2027

-
Dezembro,

2029

Rio Grande do Norte -
Dezembro,

2023*
- Abril, 2023

Outubro,
2027

-
Dezembro,

2029

Alagoas -
Dezembro,

2023*
- Abril, 2023

Outubro,
 2027

-
Dezembro,

2029

Piauí - Março, 2024* - Abril, 2023
Outubro,

2027
-

Dezembro,
2029

Minas Gerais (exceto os municípios do
 setor 3 do PGO para radiofrequências
  3G e sobras)

- Abril, 2028* Abril, 2023 Abril, 2023
Outubro,

2027
Parte da AR31 - 
Fevereiro, 2030*

Dezembro,
2029

Bahia e Sergipe - Agosto, 2027* - Abril, 2023
Outubro,

2027
-

Dezembro,
2029

* Termos já renovados por 15 anos, portanto sem direito a novo período de renovação.
** Somente áreas complementares nos Estados específicos.
►19. Empréstimos e financiamentos
São classificados como passivos financeiros mensurados pelo custo amorti-
zado, sendo representados por passivos financeiros não derivativos que não 
são usualmente negociados antes do vencimento. 
No reconhecimento inicial são registrados por seu valor justo e após reco-
nhecimento inicial, são mensurados pelo método da taxa efetiva de juros. As 
apropriações de despesas financeiras de acordo com o método da taxa efetiva 
de juros são reconhecidas no resultado, na linha de despesas financeiras.

Descrição Moeda Encargos
Venci-
mento dez/19 dez/18

BNDES (1) URTJLP
TJLP a TJLP + 

2,52% a.a. Jul/22 240.008 578.312

BNDES (1) UM143
SELIC + 2,52% 

a.a. Jul/22 374.461 489.421
BNDES (PSI) (1) R$ 3,50% a.a. Jan/21 18.071 56.804

KFW (2) USD
Libor 6M+ 
1,35% a.a. Abr/19 - 43.420

KFW Finnvera (2) USD
Libor 6M+ 
0,75% a.a.

Jan/24 a 
Dez/25 330.217 378.595

Debentures (2) BRL 104,1% CDI Jul/20 1.025.965 -
Cisco Capital (3) USD 2.50% a.a. Dez/20 40.366 116.465
Total 2.029.088 1.663.017
Circulante (1.384.180) (698.728)
Não circulante 644.908 964.289

Garantias

(1) Aval da controladora TIM Participações e determinados recebíveis da Com-
panhia.
(2) Aval da controladora TIM Participações.
(3) Não possuem garantia.
Os financiamentos da Companhia, contratados junto ao BNDES, foram ob-
tidos para a expansão da rede de telefonia móvel e possuem cláusulas con-
tratuais restritivas que preveem o cumprimento de determinados índices fi-
nanceiros e não financeiros calculados semestralmente. A controladora TIM 
Participações vem atendendo aos índices financeiros definidos. Os índices 
financeiros são: (1) Patrimônio Líquido sobre Ativo total; (2) EBITDA sobre 
despesas financeiras líquidas; (3) Dívida financeira total sobre EBITDA e (4) 
Dívida financeira líquida de curto prazo sobre EBITDA.
Em maio de 2018, a Companhia obteve uma nova linha de crédito no valor de 
R$ 1.500 milhões junto ao BNDES para financiar os investimentos em ativos 
imobilizado (Capex) do triênio 2017-2019 com prazo de utilização até dezem-
bro de 2019. A partir de março de 2019, com a contratação do Finame Direto, 
a Companhia substituiu o subcrédito “B” deste contrato (equivalente a R$ 390 
milhões). Esta nova linha de crédito no valor de R$ 390 milhões junto a Fina-
me, empresa do sistema BNDES objetivou a melhora das condições de um 
dos subcréditos, de igual valor, contratado junto ao BNDES em maio de 2018, 
tanto em termos de prazo como custo. O custo desta linha é de TLP (Taxa de 
Longo Prazo) mais juros de até 1,44% ao ano e sua disponibilidade se estende 
até dezembro de 2020, sem quaisquer obrigações de desembolso.
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Segue abaixo quadro com a posição de financiamentos e linhas de crédito disponível:

Valor 
Remanescente

Montante utilizado até 31 
de dezembro 2019

Montante expirado 
até 31 de dezembro 

de 2019Tipo Moeda
Data da 

abertura Prazo Valor total
BNDES (1) TJLP Mai/18 Dez/19 1.090.000 - - 1.090.000
BNDES (2) TJLP Mai/18 Dez/19 20.000 - - 20.000
FINAME (3) TLP Mar/19 Dez/20 390.000 390.000 - -
Total R$: 1.500.000 390.000 - 1.110.000

A Companhia em linha com parágrafo 121 da IFRS 15 / CPC 47, não está apre-
sentando os efeitos das informações sobre contratos de clientes com prazos 
de duração inferiores a 1 ano.
►23. Provisão para processos judiciais e administrativos 
A Companhia é parte integrante em processos judiciais e administrativos nas 
esferas cível, trabalhista, tributária e regulatória, que surgem no curso normal 
de seus negócios. 
A provisão é constituída com base em opiniões dos consultores jurídicos da 
Companhia e da Administração, por montantes julgados como suficientes e 
adequados para cobrir perdas e riscos considerados prováveis. As situações 
onde as perdas são consideradas prováveis e possíveis são objeto de registro 
e divulgação, respectivamente, por seus valores atualizados, e aquelas em 
que as perdas são consideradas remotas não são divulgadas.
A provisão para processos judiciais e administrativos constituída, atualizada, 
está composta como segue:

12/2019 12/2018
Provisão para processos judiciais e
 administrativos 703.522 742.162
Cível (a) 208.202 106.801
Trabalhistas (b) 208.224 423.923
Tributária (c) 254.833 180.101
Regulatória (d) 32.263 31.337
As variações na provisão para processos judiciais e administrativos encon-
tram-se resumidas a seguir:

dez-18

Adições, 
líquidas de 
reversões

Paga-
mentos

Atualiza-
ção mone-

tária Total
742.162 498.698 (645.020) 107.682 703.522

Cível (a) 106.801 347.852 (335.415) 88.964 208.202
Trabalhistas (b) 423.923 38.218 (232.013) (21.904) 208.224
Tributária (c) 180.101 112.538 (77.341) 39.535 254.833
Regulatória (d) 31.337 90 (251) 1.087 32.263

dez-17

Saldo
empresa
incorpo-

rada

Adições, 
líquidas 

de rever-
sões

Paga-
mentos

Atuali-
zação

monetá-
ria Total

32.510 469.982 200.053 (80.133) 119.750 742.162
Cível (a) 7.532 118.038 36.356 (49.123) (6.002) 106.801
Trabalhistas (b) 6.016 175.451 153.776 (16.301) 104.981 423.923
Tributária (c) 18.932 145.643 9.854 (14.647) 20.319 180.101
Regulatória (d) 30 30.850 67 (62) 452 31.337
A Companhia está sujeita a diversas ações judiciais e procedimentos admi-
nistrativos propostos pelos consumidores, fornecedores, prestadores de ser-
viços e órgãos de defesa do consumidor e órgãos fazendários, que tratam de 
variadas matérias que surgem no curso normal dos negócios das entidades. A 
seguir estão sumariados os principais processos:
a. Processos cíveis
a.1. Ações movidas por consumidores
A Companhia é parte em ações que se referem a reclamações diversas mo-
vidas por consumidores, nas esferas judicial e administrativa.  As referidas 
ações no montante de R$ 135.290 (R$ 86.039 em 31 de dezembro de 2018) 
referem-se principalmente por suposta cobrança indevida, cancelamento de 
contrato, qualidade dos serviços, defeitos e falhas na entrega de aparelhos e 
negativação indevida.
a.2. Órgãos de Defesa do Consumidor
A TIM é parte em ações judiciais e administrativas movidas pelo Ministério 
Público, Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, decorrentes de 
reclamações consumeristas, em que, se discute: (i) supostas falhas na presta-
ção dos serviços de rede; (ii) questionamentos da qualidade no atendimento; 
(iii) supostas violações ao Decreto SAC; (iv) supostas violações contratuais; 
(v) suposta publicidade enganosa e; (vi) discussão de cobrança de multa de 
fidelização, nos casos de furto e roubo do aparelho. Os valores envolvidos 
equivalem a R$ 31.221 (R$ 5.814 em 31 de dezembro 2018).
a.3. Ex- parceiros comerciais 
A TIM é ré em ações propostas por ex-parceiros comerciais em que são pleite-
ados, dentre outros, valores com fundamentos em supostos inadimplementos 
contratuais. Os valores envolvidos equivalem a R$ 12.812 (R$ 10.378 em 31 
de dezembro de 2018).
a.4. Outros
A TIM é ré em outras ações de objetos essencialmente não consumeristas pro-
postas pelos mais diversos agentes diferentes dos descritos anteriormente, 
em que, dentre outras se discute: (i) renovatórias de contratos de locação; (ii) 
ações de subscrição acionária; (iii) ações indenizatórias; (iv) suposto descum-
primento de contrato e; (v) ações de cobrança. Os valores envolvidos equiva-
lem a R$ 27.039 (R$ 3.060 em 31 de dezembro de 2018).
a.5. Socioambiental e infraestrutura
A Companhia é parte em ações envolvendo agentes diversos que discutem 
aspectos relacionados a licenciamento, dentre os quais Licenciamento Am-
biental e Licenciamento de Estrutura (instalação/operação). Os valores envol-
vidos equivalem a R$ 498 (R$ 239 em 31 de dezembro de 2018).
a.6. ANATEL
A Companhia é parte em ações em face da ANATEL, em que se discute: (i) 
débito relativo à cobrança de 2% das receitas de serviços de valor adicionado 
- VAS e interconexão; (ii) correção monetária pro-rata aplicada à proposta de 
preços estipulados no edital para uso das frequências do 4G e (iii) suposto 
descumprimento de metas de qualidade do serviço. Os valores envolvidos 
equivalem a R$ 1.342 (R$ 1.271 em 31 de dezembro de 2018).
b. Processos trabalhistas
A seguir estão sumariados os principais processos trabalhistas com risco pro-
vável:
São processos envolvendo diversas reclamações trabalhistas propostas tanto 
por ex-empregados, em relação a questões como diferenças salariais, equipa-
rações, pagamentos de remuneração variável/comissões, adicionais legais, 
horas extras e outras previsões estabelecidas no período anterior ao proces-
so de privatização, quanto por ex-empregados de empresas prestadoras de 
serviços, os quais, valendo-se da legislação trabalhista em vigor, requerem a 
responsabilização da Companhia por obrigações trabalhistas não adimplidas 
pelas empresas prestadoras de serviços contratadas.
Há 2.304 reclamações trabalhistas em 31 de dezembro de 2019 (3.671 em 
31 de dezembro de 2018), no prognóstico provável, movidas contra a Com-
panhia, a maioria refere-se a demandas que envolvem ex-empregados de 
prestadores de serviços seguido de processos de empregados próprios. O 
provisionamento destas causas totaliza R$ 208.224 atualizado monetaria-
mente (R$334.849 em 31 de dezembro de 2018). Durante o exercício de 2018, 
segundo posição dos consultores jurídicos da Companhia, determinados pro-
cessos trabalhistas apresentaram alterações em seu prognóstico de perda de 
possível para provável, portanto, com registro correspondente da provisão. 
Uma parcela significativa deste provisionamento diz respeito a processos de 
reestruturação organizacional, dos quais se destacam o encerramento das 
atividades dos Centros de Relacionamento com o Cliente (call center) bem 
como processos relacionados aos sites internos da TIM, que resultaram no 
desligamento de colaboradores. Em 31 de dezembro de 2019, o provisiona-
mento destas causas totaliza R$ 57.859 atualizado monetariamente (31 de 
dezembro de 2018 – R$26.127).
c. Processos tributários

12/2019 12/2018
Tributos Federais 155.495 74.842
Tributos Estaduais 93.790 103.546
Tributos Municipais 5.548 1.713

254.833 180.101
O total da provisão registrada está substancialmente composto pelos seguin-
tes processos cujos valores indicados estão estimados pelos índices esta-
belecidos pelo governo federal para tributos em atraso, estando atrelados à 
variação da taxa SELIC:
Tributos Federais
A provisão está substancialmente composta pelos seguintes processos:
(i) A provisão para a TIM S.A. suporta trinta e sete processos, relativos a ques-
tionamentos envolvendo a incidência sobre operações da CIDE, CPMF, CSLL, 
IRRF, denúncia espontânea da multa no pagamento do FUST e obrigações 
acessórias. Deste total, destacam-se os valores envolvidos nos processos 
judiciais que buscam o reconhecimento do direito de não recolher a CPMF 
supostamente incidente sobre operações simultâneas de compra e venda de 
moeda estrangeira e troca de titularidade de conta decorrente de incorporação 
societária, cujos valores provisionados, atualizados, equivalem a R$ 9.560  
(R$ 9.335 em 31 de dezembro de 2018), assim como o valor relativo a multa 

e juros sobre a contribuição ao FUST do ano de 2009, onde não está sendo 
reconhecido o benefício da denúncia espontânea, cujo valor provisionado e 
atualizado é de R$ 14.564 (R$ 14.060 em 31 de dezembro de 2018).
(ii) A empresa constituiu uma provisão para um processo que visa a cobrança 
da contribuição previdenciária retida à alíquota de 11% a que, supostamente, 
deveriam ter sido submetidos os pagamentos realizados pela empresa a ou-
tras pessoas jurídicas a título de remuneração por atividades diversas, cujo 
valor provisionado e atualizado é de R$ 37.977 (R$ 36.685 em 31 de dezem-
bro de 2018).
(iii) Adicionalmente, no segundo trimestre de 2019, a Companhia constituiu a 
provisão para o processo de FUST, que busca a Inconstitucionalidade e ilega-
lidade da cobrança do FUST (Fundo de Universalização de Serviços de Tele-
comunicações). Pleito pelo reconhecimento do direito de não recolher FUST, 
deixando de incluir em sua base de cálculo as receitas transferidas a título de 
interconexão e EILD (Exploração Industrial de Linha Dedicada), bem como 
pelo direito de não sofrer a cobrança retroativa das diferenças apuradas em 
função de não observar a súmula 7/2005 da ANATEL, no valor de R$ 58.116 
(sem correspondente em 31 de dezembro de 2018).
Tributos Estaduais
A provisão está substancialmente composta pelos seguintes processos:
A provisão para a TIM S.A. suporta quarenta e um processos, dentre os quais 
se destacam (i) os valores envolvidos nas autuações que questionam o es-
torno de débitos de ICMS, assim como o suporte documental para a compro-
vação de créditos apropriados pela Companhia, cujos valores provisionados, 
atualizados, equivalem a R$ 23.558 (R$ 42.628 em 31 de dezembro de 2018), 
(ii) valores supostamente não oferecidos à tributação pela prestação de servi-
ços de telecomunicações, que, atualizados, equivalem a R$ 5.037 (R$ 4.829 
em 31 de dezembro de 2018), bem como (iii) cobranças em razão de supostas 
diferenças tanto de entradas como de saídas de mercadorias, em procedi-
mento de levantamento quantitativo de estoque, cujos valores atualizados 
equivalem a R$ 15.460 (processo provisionado em 03/2019, sem correspon-
dente em 31 de dezembro de 2018). 
Tributos Municipais
Destacam-se os valores envolvidos nas autuações que questionam a reten-
ção e recolhimento do ISS-fonte de serviços de terceiros sem vínculo empre-
gatício, bem como o recolhimento de ISS próprio correspondente a serviços 
prestados em co-billing.
d. Processos regulatórios
A ANATEL instaurou processos administrativos em desfavor do Grupo pelo: (i) 
não cumprimento de certos indicadores de qualidade; (ii) inadimplemento de 
outras obrigações derivadas dos Termos de Autorização e; (iii) não atendimen-
to à regulamentação do SMP e do STFC, dentre outras. 
Em 31 de dezembro de 2019, o valor indicado relativo aos Procedimentos 
para Apuração de Descumprimento de Obrigações (“PADOs”), considerando 
a atualização monetária, classificados com risco de perda provável é de R$ 
31.337 (R$ 32.263 em 31 de dezembro de 2018).
e. Processos judiciais e administrativos cujas perdas são avaliadas como pos-
síveis
A Companhia possui ações de natureza cível, trabalhista, tributária e regula-
tória envolvendo riscos de perda classificados por seus consultores jurídicos 
e pela Administração como possíveis, para as quais não há provisão para 
processos judiciais e administrativo constituída, não sendo esperados efeitos 
materiais adversos nas demonstrações financeiras, conforme valores apre-
sentados a seguir:

12/2019 12/2018
18.337.227 18.790.266

Cível (e.1) 1.035.308 1.051.021
Trabalhista e previdenciária (e.2) 398.886 495.912
Tributária (e.3) 16.194.922 16.608.389
Regulatória (e.4) 708.111 634.944
Os processos administrativos e judiciais cujas perdas são avaliadas como 
possíveis e monitorados pela Administração estão divulgados pelos seus va-
lores atualizados.
As principais ações com risco de perda classificadas como possível estão 
descritas abaixo:
e.1. Cíveis

12/2019 12/2018
Ações movidas por consumidores (e.1.1) 374.860 405.635
ANATEL (e.1.2) 220.526 207.657
Órgãos de Defesa do Consumidor (e.1.3) 32.847 84.231
Ex-parceiros comerciais (e.1.4) 180.226 173.213
Sócio ambiental e infraestrutura (e.1.5) 125.201 71.574
Outros (e.1.6) 101.648 108.711

1.035.308 1.051.021
e.1.1. Ações movidas por consumidores
Referem-se principalmente a ações por suposta cobrança indevida, cance-
lamento de contrato, qualidade dos serviços, defeitos e falhas na entrega de 
aparelhos e negativação indevida.
e.1.2. ANATEL
A Companhia é parte em ações em face da ANATEL, em que se discute: (i) 
débito relativo à cobrança de 2% das receitas de serviços de valor adicionado 
- VAS e interconexão; (ii) correção monetária pro-rata aplicada à proposta de 
preços estipulados no edital para uso das frequências do 4G e (iii) suposto 
descumprimento de metas de qualidade do serviço. 
e.1.3. Órgãos de Defesa do Consumidor
A TIM é parte em ações judiciais e administrativas movidas pelo Ministério 
Público, Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, decorrentes de 
reclamações consumeristas, em que se discute: (i) supostas falhas na pres-
tação dos serviços de rede; (ii) suposta falha na entrega de aparelhos; (iii) su-
posto descumprimento das legislações estaduais; (iv) modelo de contratação 
e supostas cobranças indevidas de Serviços de Valor Adicionado - VAS ; (v) 
supostas violações ao Decreto SAC;  (vi) supostas violações contratuais; e 
(vii) bloqueio de dados. 
e.1.4. Ex-Parceiros comerciais
A TIM é ré em ações propostas por diversos ex-parceiros comerciais em que 
são pleiteados, dentre outros, valores com fundamentos em supostos inadim-
plementos contratuais. 
e.1.5. Socioambiental e infraestrutura
A Companhia é parte em ações envolvendo agentes diversos que discutem 
aspectos relacionados a (1) Licenciamento Ambiental e Licenciamento de Es-
trutura (instalação/operação) e (2) (i) radiação eletromagnética emitida pelas 
estruturas de Telecom; (ii) renovação de contratos de locação de terrenos para 
instalação de sites; (iii) Despejo em terrenos alugados para instalação de si-
tes; (iv) apresentação de dados cadastrais, dentre outros.
e.1.6. Outros
A TIM é ré em outras ações de objetos essencialmente não consumeristas pro-
postas pelos mais diversos agentes diferentes dos descritos anteriormente, 
em que, dentre outras se discute: (i) renovatórias de contratos de locação; (ii) 
ações de subscrição acionária; (iii) ações indenizatórias; (iv) suposto descum-
primento de contrato e; (v) ações de cobrança.
e.2. Trabalhista e Previdenciária
e.2.1. Previdenciária
A TIM Celular recebeu Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, referen-
te à suposta irregularidade no recolhimento de contribuições previdenciárias 
relativas ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, no valor 
de R$ 538 atualizado (R$ 538 em 31 de dezembro de 2018) e sofreu ainda 
autuação fiscal referente a supostas contribuições previdenciárias incidentes 
sobre gratificação de contratação; gratificação não ajustada; contraprestação 
por atividades de autônomos e incentivos a vendas no valor atualizado de R$ 
9.693 em 31 de dezembro de 2019.
A TIM S.A recebeu Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos, referen-
te à suposta irregularidade no recolhimento de contribuições previdenciárias 
incidentes sobre participação nos lucros e resultados; falta de recolhimento 
sobre pró-labore dos dirigentes e falta de preenchimento adequado da Guia 
de Recolhimento do FGTS – GFIP, além de declaração equivocada na GFIP 
no valor total de R$ 1.559 atualizado (R$1.430 em 31 de dezembro de 2018).
e.2.2. Trabalhistas
Há 3.881  reclamações trabalhistas em 31 de dezembro de 2019 (4.531 em 
31 de dezembro de 2018), no prognóstico possível, movidas contra a Compa-
nhia, referentes a demandas que envolvem ex-empregados e empregados de 
prestadores de serviços no montante de R$424.394 atualizado (R$495.912 
em 31 de dezembro de 2018), que também inclui as demandas mencionadas 
no item e.2.1 abaixo.
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), bem 
como processos relacionados aos sites internos da TIM, que resultaram no 
desligamento de colaboradores. Somam-se a estes processos aqueles movi-
dos por terceiros prestadores de serviços com pedidos de vínculo empregatí-
cio com a TIM, cujos valores somam R$14.349 atualizado.
Os demais valores são relativos a processos trabalhistas de pedidos diversos 
movidos por ex-empregados próprios e de empresas terceiras.

Objetivo:
a. Apoio ao plano de investimentos da TIM para os anos de 2017 a 2019 in-
cluindo, mas não se limitando, a aquisição de equipamentos nacionais; 
b. Investimentos em projetos sociais, no âmbito da comunidade;
c. Aplicação exclusiva na aquisição de maquinas e equipamentos, sistemas 
industriais e/ou outros componentes de fabricação nacional.
As linhas de financiamento PSI (Programa de Sustentação do Investimento), 
contratadas junto ao BNDES, referem-se a programas específicos da Insti-
tuição e possuem taxas de juros menores do que as previstas em operações 
corriqueiras do BNDES. O saldo correspondente em 31 de dezembro de 2019 
ao ajuste referente à subvenção concedida pelo BNDES para a totalidade de 
linhas do PSI, é de aproximadamente R$ 42 milhões, sendo este montante 
registrado no grupo de “Receitas diferidas” na rubrica de “Subvenções Go-
vernamentais” (nota 22) e o diferimento é feito de acordo com a vida útil do 
ativo que está sendo financiado e apropriado no resultado em “Receita de 
Subvenção” (nota 28).
Em janeiro de 2019, a Companhia, realizou a 1ª (primeira) emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, no valor 
de R$ 1.000 milhão. A emissão objetivou o reforço de capital de giro da Com-
panhia e terá vencimento em julho de 2020, sendo remunerada a 104,10% 
CDI. 
A Companhia possui operações de swap, com o objetivo de proteger-se dos 
riscos de desvalorização do real em relação ao dólar americano em suas ope-
rações de empréstimos e financiamentos. Entretanto, não aplica a “contabili-
dade de hedge” (vide nota 36).
Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2019 vencíveis em 
longo prazo obedecem ao seguinte escalonamento:
2021 305.171
2022 206.324
2023 33.434
2024 78.694
2025 21.285

644.908
O valor nominal dos empréstimos é consistente com seu respectivo cronogra-
ma de pagamento.
Valor justo dos empréstimos
No Brasil, não há um mercado consolidado de dívidas de longo prazo com 
as características normalmente verificadas nos financiamentos do BNDES. 
As instituições consideram, além dos retornos de dívida de longo prazo, os 
benefícios sociais de cada projeto vinculado aos seus financiamentos. Para 
fins de análise de valor justo, baseado nas análises da administração qualquer 
diferença entre o nominal e o valor justo é imaterial no contexto das demons-
trações financeiras e do endividamento da empresa.
O valor dos empréstimos das linhas PSI é registrado ao valor justo na data de 
sua captação e este valor justo é calculado com base na taxa do CDI à época. 
Outra operação contratada com característica extremamente específica é o 
empréstimo obtido junto ao KFW Finnvera. Nesta operação, tem-se como ga-
rantidor o Finnvera, agência finlandesa de fomento. Dadas às características 
desta operação, a Companhia entende que seu valor justo é igual àquele re-
gistrado no balanço. 
Com relação às captações contratadas com a Cisco Capital, as atuais condi-
ções de mercado não indicam a existência de fatores que possam levar a um 
valor justo das operações diferente daquele registrado nos livros contábeis.
►20. Impostos, taxas e contribuições indiretos a recolher 

12/2019 12/2018
Impostos, taxas e contribuições 
 indiretos a recolher 466.072 453.495
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
 e Serviços - ICMS 377.105 361.558
Impostos e Taxas ANATEL 22.009 21.320
Imposto sobre Serviço - ISS 61.148 59.323
Outros 5.810 11.294
Parcela circulante (463.075) (450.723)
Parcela não circulante 2.997 2.772
►21. Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher
Os encargos de imposto de renda e de contribuição social correntes são cal-
culados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, até a data do balanço.
A legislação permite que as empresas optem pelo pagamento trimestral ou 
mensal de imposto de renda e contribuição social. Desde 2016 a Companhia 
optou por efetuar o pagamento mensal de imposto de renda e contribuição 
social.

12/2019 12/2018
Impostos, taxas e contribuições diretos
 a recolher 482.799 494.929
Imposto de renda e contribuição social 346.097 372.467
PIS / COFINS 104.514 56.733
Outros (*) 32.188 65.729
Parcela circulante (270.489) (285.049)
Parcela não circulante 212.310 209.880
(*) A composição desta conta refere-se principalmente à adesão da Compa-
nhia ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS a partir de 2009 para par-
celamento dos débitos em aberto dos tributos federais (PIS – Programa de 
Integração Social, COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social, IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido), cujo vencimento final dar-se-á em 31 de outubro 
de 2024.
►22. Receitas diferidas

12/2019 12/2018
Receitas diferidas 1.109.112 1.313.467
Serviços a prestar pré-pago (1) 186.310 301.621
Subvenções Governamentais (2) 42.159 63.731
Swap de rede (3) 2.713 11.449
Receitas antecipadas 11.651 18.626
Receitas diferidas sobre venda de torres (4) 843.017 897.112
Passivo contratual (5) 23.262 20.928
Parcela circulante (281.930) (406.867)
Parcela não circulante 827.182 906.600
(1) Refere-se a recarga de créditos de voz e dados ainda não utilizados pelos 
clientes relativos aos serviços do sistema pré-pago que são apropriados ao 
resultado quando da efetiva utilização destes serviços pelos clientes.
(2) Refere-se à liberação de recursos referente à linha de financiamento jun-
to ao BNDES (Programa de Sustentação do Investimento – BNDES PSI). O 
somatório das subvenções concedidas pelo BNDES até 31 de dezembro de 
2019 é de R$ 203 milhões e o montante em aberto em 31 de dezembro de 
2019 e de R$42.159 (63.731 em 31 de dezembro de 2018)   Este montante 
está sendo amortizado pelo prazo de vida útil do ativo que está sendo financia-
do e apropriado no grupo de “outras receitas (despesas), líquidas” (nota 28).
(3) Refere-se, principalmente, a contratos de cessão onerosa e recíproca de 
infraestrutura de fibras óticas (nota 11).
(4) Refere-se ao valor das receitas a serem apropriadas pela venda das torres 
(nota 15).
(5) Contratos com clientes. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de ativos e 
passivos contratuais é como segue:

12/2019 12/2018
Contas a receber incluídos em contas a
 receber de clientes 2.413.865 2.189.931
Ativo contratual (nota 6) 15.142 130
Passivo contratual (23.262) (20.928)
Os contratos com clientes foram gerados na alocação dos descontos em ofer-
tas combinadas fidelizadas, onde o desconto pode ser no equipamento e/ou 
no serviço, gerando um ativo ou passivo contratual, respectivamente, de acor-
do com a oferta sob análise.
Resumo das principais variações no exercício:

Ativo (passivo) contratual
2019 2018

Saldo em 1º. de janeiro de 2019 (20.798) (12.305)
Adições 1.845 (23.545)
Baixas 10.833 15.052
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (8.120) (20.798)
Os saldos de ativos e passivos contratuais tem previsão de realização confor-
me tabela abaixo:

2020 2021
Ativo (passivo) contratual (5.953) (2.167)
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e.3. Tributárias
12/2019 12/2018

16.194.922 16.608.389
Tributos Federais (e.3.1) 4.253.354 4.005.779
Tributos Estaduais (e.3.2) 8.246.869 8.929.590
Tributos Municipais (e.3.3) 703.132 693.616
FUST, FUNTTEL e EBC (e.3.4) 2.991.567 2.979.404
Os valores apresentados estão corrigidos, de forma estimada, com base 
no índice SELIC. O valor histórico envolvido equivale a R$ 11.474.961 (R$ 
11.657.159 em 31 de dezembro de 2018).
e.3.1. Tributos Federais
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente a tributos federais é de 
R$ 4.253.354 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 4.005.779 em 31 de dezembro 
de 2018). Deste valor, destacam-se principalmente as seguintes discussões:
a. Alegação de suposta incorreção de aproveitamento de créditos tributários 
por realização de incorporação reversa, amortização do ágio pago na aquisi-
ção das empresas de telefonia celular, dedução de despesas de amortização 
de ágio, exclusão da reversão de ágio, demais reflexos e glosas de compen-
sações e deduções pagas por estimativa, utilização supostamente indevida 
do benefício da SUDENE por falta de formalização do benefício na Secretaria 
da Receita Federal (RFB), e falta de recolhimento de IRPJ e CSLL devidos 
por estimativa. O valor envolvido é de R$ 2.672.754 (R$ 2.543.851 em 31 de 
dezembro de 2018). 
b. Metodologia de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas. O 
valor envolvido é de R$ 203.302 (R$ 198.175 em 31 de dezembro de 2018)
c. Cobrança de CSLL sobre as variações monetárias decorrentes das opera-
ções de swap contabilizadas pelo regime de caixa. O valor envolvido é de R$ 
66.164 (R$ 64.537 em 31 de dezembro de 2018).
d. Cobrança de IRRF sobre rendimentos de residentes no exterior, inclusive 
aqueles remetidos a título de roaming internacional e pagamento a benefi-
ciários não identificados, bem como a cobrança de CIDE sobre pagamento 
de royalties em remessas para o exterior, inclusive as remessas a título de 
roaming internacional. O valor envolvido para a Companhia é de R$ 256.833 
(R$ 296.589 em 31 de dezembro de 2018).
e. Cobrança de débitos de IRPJ, PIS/COFINS e CSLL decorrente da não ho-
mologação ou homologação parcial de compensações realizadas pela Com-
panhia a partir de créditos de retenções na fonte sobre aplicações financeiras 
e saldo negativo de IRPJ. O valor envolvido é de R$ 427.233 (R$ 412.715 em 
31 de dezembro de 2018).
e.3.2. Tributos Estaduais
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente a tributos estaduais em 31 
de dezembro de 2019 é de R$ 8.246.869 (R$ 8.929.590 em 31 de dezembro de 
2018). Deste valor, destacam-se principalmente as seguintes discussões:
a. Não inclusão na base de cálculo do ICMS de descontos incondicionais ofe-
recidos a clientes, além de multa pelo suposto descumprimento de obrigação 
acessória correlata, inclusive pela falta de apresentação do registro 60i do 
arquivo SINTEGRA. O valor envolvido é de R$ 1.053.411 (R$ 1.344.288 em 
31 de dezembro de 2018).
b. Utilização de benefício fiscal (Programa de Promoção do Desenvolvimento 
Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF) concedido 
pelo próprio ente tributante, porém declarado inconstitucional posteriormen-
te, bem como suposto creditamento indevido de ICMS decorrente da compra 
interestadual de mercadorias com benefício fiscal concedido no Estado de 
origem. O valor envolvido é de R$ 887.637 (R$ 1.110.827 em 31 de dezembro 
de 2018).
c. Estorno de crédito e creditamento extemporâneo relativos a aquisições de 
ativo permanente. O valor envolvido para a TIM S.A. é de R$ 731.864 (R$ 
767.142 em 31 de dezembro de 2018).
d. Lançamentos de créditos e estorno de débitos do ICMS, bem como a iden-
tificação e sustentação documental de valores e informações lançados em 
contas de clientes, tais como as alíquotas do imposto e os créditos concedidos 
como antecipação de futuras recargas (crédito especial), bem como créditos 
relacionados com operações de substituição tributária e operações isentas e 
não tributadas. Em 31 de dezembro de 2019, o montante na Companhia é de 
R$ 3.284.473 (R$ 3.340.448 em 31 de dezembro de 2018). 
e. Aproveitamento de crédito na aquisição de energia elétrica diretamente em-
pregada no processo produtivo das companhias. O valor envolvido é de R$ 
131.057 (R$ 140.368 em 31 de dezembro de 2018).
f. Suposto conflito entre as informações constantes de obrigações acessórias 
e o recolhimento do tributo, bem como questionamento específico de multa 
pelo descumprimento de obrigações acessórias. O valor envolvido é de R$ 
138.684 (R$ 116.880 em 31 de dezembro de 2018).
g. Suposta falta de recolhimento de ICMS decorrente da glosa de débitos 
estornados relacionados ao serviço pré-pago, crédito indevido de ICMS nas 
saídas de mercadorias supostamente beneficiadas com redução da base de 
cálculo, bem como alegação de indevida não inclusão de Serviços de Va-
lor Agregado (SVA) da base de cálculo do ICMS. O valor envolvido é de R$ 
198.505 (R$ 192.074 em 31 de dezembro de 2018).
h. Lançamento de créditos relativos ao retorno de aparelhos celulares cedidos 
em comodato. O valor envolvido é de R$ 180.920 (R$ 177.128 em 31 de de-
zembro de 2018).
i. Cobrança de ICMS relativo aos serviços de assinatura e sua alegada inde-
vida não inclusão na base de cálculo do ICMS devido à sua natureza. O valor 
envolvido é de R$ 249.659 (R$ 139.758 em 31 de dezembro de 2018).
e.3.3. Tributos Municipais
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente a tributos municipais é 
de R$ 703.132 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 693.616 em 31 de dezembro 
de 2018). Deste valor, destacam-se principalmente as seguintes discussões:
a. Cobrança de ISS, bem como da multa punitiva pela ausência do suposto 
imposto devido, sobre diversas contas de receita da Companhia. O valor en-
volvido é de R$ 147.572 (R$ 142.355 em 31 de dezembro de 2018).
b. Cobrança de ISS sobre importação de serviços. O valor envolvido é de R$ 
300.669 (R$ 283.620 em 31 de dezembro de 2018).
c. Constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamen-
to (TFF) por autoridades municipais de localidades diversas. O valor envolvido 
é de R$ 120.503 (R$ 118.114 em 31 de dezembro de 2018).
e.3.4. FUST e FUNTTEL
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente às contribuições para 
o FUST e FUNTTEL é de R$ 2.991.567 (R$ 2.979.404 em 31 de dezembro de 
2018). A principal discussão envolve a cobrança da contribuição ao FUST e 
ao FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunica-
ções) a partir da emissão pela ANATEL da Súmula nº. 07/2005, visando entre 
outros, e principalmente, a cobrança da contribuição para o FUST e para o 
FUNTTEL sobre as receitas de interconexão auferidas por prestadoras de ser-
viços de telecomunicações móvel, a partir da vigência da Lei nº. 9.998/2000.
e.4. Regulatórias
A ANATEL instaurou processos administrativos contra a Companhia pelo: (i) 
não cumprimento de certos indicadores de qualidade; (ii) inadimplemento de 
outras obrigações derivadas dos Termos de Autorização e; (iii) não atendimen-
to à regulamentação do SMP e do STFC, dentre outras.
Em 31 de dezembro de 2019, o valor indicado relativo aos PADOs (Procedi-
mento para Apuração de Descumprimento de Obrigações), considerando a 
atualização monetária, classificados com risco possível era de R$ 707.993 
(R$ 634.826 em 31 de dezembro de 2018). A variação decorreu principalmen-
te da tramitação dos PADOs inseridos no Termo de Ajustamento de Conduta 
“TAC” em negociação com a ANATEL e novas entradas registradas no ano 
de 2019.
Em 22 de agosto de 2019, o Conselho Diretor da ANATEL aprovou, por unani-
midade, o Termo de Ajustamento de Conduta da TIM, que vinha sendo nego-
ciando desde junho de 2018 com o regulador. O acordo abrange um valor de 
referência das sanções de R$ 627 milhões. O compromisso a ser assumido 
pela TIM prevê ações de melhorias em três pilares de atuação - experiência 
do cliente, qualidade e infraestrutura - por meio de iniciativas associadas a 
aprimoramentos no processo de licenciamento das estações, uso eficiente de 
recursos de numeração, evolução dos canais digitais de atendimento, redu-
ção dos índices de reclamação, reparação de usuários e reforço de redes de 
transporte e de acesso. Além disso, contempla o compromisso adicional de 
levar banda larga móvel, por meio da rede 4G, a 366 municípios com menos 
de 30 mil habitantes assim alcançando mais de 3,4 milhões de pessoas. A 
nova infraestrutura será implementada em três anos - sendo mais de 80% nos 
primeiros dois anos – estando garantido pela Companhia o regime de compar-
tilhamento com as demais prestadoras.
►24. Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social é registrado pelo valor efetivamente captado junto aos acionis-
tas, líquido dos custos diretamente atrelados ao processo de captação.
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019, está repre-
sentado por 42.296.789.606 (42.296.789.606 em 31 de dezembro de 2018) ações 
ordinárias sem valor nominal, subscritas pela TIM Participações S.A.
Conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro 
de 2018, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia pelo mon-
tante de R$ 9.434.216, mediante incorporação do capital social da sociedade 

TIM Celular S.A., que compõe o acervo líquido contábil em 30 de setembro de 
2018, conforme a seguir:

Capital social 9.434.216
Reservas de capital 30.600
Reservas de lucro 7.110.253
Lucros acumulados 460.185

17.035.254
Ainda, conforme previsto no Protocolo de Incorporação, as variações do patri-
mônio da TIM Celular entre a data do laudo (30 de setembro de 2018) e do ato 
societário de incorporação (31 de outubro de 2018), que reduziram o patrimô-
nio no valor de R$ 77.139, foram transferidas, absorvidas e incorporadas ao 
resultado operacional da TIM Celular. Essas variações foram representadas 
pelo lucro líquido do período no valor de R$ 140.119 e distribuição de dividen-
dos por meio de Juros sobre Capital Próprio no valor de R$ 217.258.
b. Reservas de capital
A utilização das reservas de capital obedece aos preceitos do art. 200 da Lei 
nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações. Esta reserva é com-
posta da seguinte forma:

12/2019 12/2018
Opções de compra de ações 36.154 33.363
c. Reservas de lucros
c.1. Reserva legal
Refere-se à destinação de 5% do lucro líquido relativo ao exercício findo em 31 
de dezembro de cada ano, até que a reserva iguale 20% do capital social, ex-
cluindo a partir de 2018 o saldo destinado à reserva de incentivos fiscais. Adi-
cionalmente, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal quando 
esta, somada às reservas de capital, exceder 30% do capital social.
Esta reserva só pode ser utilizada para aumentar o capital ou compensar pre-
juízos acumulados.
c.2. Retenção de lucros
Refere-se a valores de lucros retidos, aprovados em Assembleia e utilizados 
para expansão dos negócios da Companhia.
c.3. Reserva de benefício fiscal
A Companhia usufrui de benefícios fiscais que preveem restrições na distribuição 
dos lucros da mesma. Segundo a legislação que estabelece estes benefícios fis-
cais, o valor do imposto que deixar de ser pago em virtude de isenções e reduções 
da carga tributária não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de in-
centivo fiscal da pessoa jurídica. Tal reserva somente pode ser utilizada para absor-
ção de prejuízos ou aumento do capital social.  Em 31 de Dezembro de 2019, o valor 
acumulado dos benefícios usufruídos pela Companhia equivalem a R$ 1.612.019 
(R$1.417.858 em 31 de dezembro de 2018).
O referido benefício fiscal, corresponde basicamente pela redução do Imposto de Ren-
da Pessoa Jurídica (IRPJ) incidente sobre o lucro da exploração apurado nas unidades 
incentivadas. A Companhia atua na área da extinta Superintendência de Desenvolvi-
mento da Amazônia (SUDENE/SUDAM), sendo os laudos de incentivo fiscal concedi-
dos por estado da federação, por período de 10 anos, passíveis de renovação.
d. Dividendos
Os dividendos são calculados de acordo com o estatuto social e com a Lei das 
Sociedades por Ações.
Segundo seu último estatuto social, aprovado em 31 de outubro de 2018, a 
Companhia deve distribuir como dividendo obrigatório a cada exercício social 
findo em 31 de dezembro, desde que haja valores disponíveis para distribui-
ção, quantia equivalente a 25% sobre o lucro líquido ajustado.
Conforme previsto no estatuto social da Companhia, os dividendos não recla-
mados no prazo de 3 anos reverterão em favor da Companhia.
Em 31 de dezembro, os dividendos e JCP foram calculados como segue:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 3.860.162 1.533.732
Efeito de incorporação (Nota 1) - 1.127.705

3.860.162 2.661.437
(-) incentivos fiscais não distribuíveis (194.161) (146.455)
(-) Constituição da reserva legal (183.300) (125.749)
Lucro líquido ajustado 3.482.701 2.389.233
Dividendos mínimos calculados com 
 base em 25% do lucro ajustado 870.675 597.308
Composição dos dividendos a pagar e JCP:
Juros sobre capital próprio (inclui o valor de
 R$ 744.757 que foi distribuído até 31 de
 outubro de 2018 pela sociedade incorporada 
 TIM Celular S.A.)

1.183.000 953.795

Total de dividendos e JSCP distribuídos
  e propostos 1.183.000 953.795
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
  sobre JSCP (177.450) (143.069)
Total de dividendos e JCP líquidos 1.005.550 810.726

O saldo em 31 de dezembro de 2019 da rubrica de “dividendos e juros so-
bre capital próprio a pagar” é composto pelo valor não liquidado no final do 
exercício, dos juros sobre capital próprio destinados e calculados em 2019 no 
montante de R$ 597.550 (R$362.436 em 31 de dezembro de 2018). 
Os juros sobre capital próprio pagos e/ou a pagar são contabilizados em con-
trapartida às despesas financeiras as quais, para fins de apresentação das de-
monstrações financeiras são reclassificadas e divulgadas como destinação do 
lucro líquido do exercício, nas mutações do patrimônio líquido. Os juros sobre 
capital próprio recebidos e/ou a receber são contabilizados em contrapartida 
às receitas financeiras impactando o resultado de equivalência patrimonial. 
Para fins de apresentação, os impactos no resultado são eliminados. No de-
correr de 2019, o montante total de juros sobre o capital próprio aprovados foi 
de R$ 1.183.000 e o total pago foi de R$ 937.542 
Para a demonstração dos fluxos de caixa, os juros sobre o capital próprio e 
dividendos pagos aos seus acionistas estão sendo alocados no grupo de “Ati-
vidades de Financiamentos”.

►25. Plano de Incentivo de Longo Prazo

Os administradores da Companhia se beneficiam do Programa de Incentivo 
de Longo Prazo da acionista controladora, TIM Participações S.A., que propõe 
remunerar os participantes com ações de emissão da Companhia, sujeitos a 
determinadas condições de tempo e/ou desempenho.

Plano 2011 – 2013, Plano 2014-2016 e Plano 2018-2020
Em 5 de agosto de 2011, 10 de abril de 2014 e 19 de abril de 2018, foram 
aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas da TIM Participações S.A. os 
planos de incentivo de longo prazo; “Plano 2011-2013”, “Plano 2014-2016” 
e “Plano 2018-2020” respectivamente, concedidos a altos administradores e 
àqueles que ocupam posições chave na TIM Participações e na Companhia.
Os Planos 2011-2013 e 2014-2016 tratam da outorga de opções de ações, 
enquanto que o Plano 2018-2020 prevê a outorga de ações.
O exercício das opções do Plano 2011-2013 está condicionado ao atingimento 
de metas específicas de desempenho, enquanto que o exercício das opções 
do Plano 2014-2016 não possui esta condição. O Preço de Exercício é cal-
culado aplicando-se um ajuste, para mais ou para menos, no Preço Base da 
Ação, em consequência do desempenho acionário, considerando os critérios 
previstos em cada Plano. 
Já o Plano 2018-2020 propõe conceder aos participantes ações de emissão da 
Companhia, sujeitos a determinadas condições de tempo e/ou desempenho 
(atingimento de metas específicas). A quantidade de ações pode variar, para 
mais ou para menos, em consequência do desempenho e eventualmente da 
concessão dividendos, considerando os critérios previstos em cada Outorga. 
O prazo de vigência das opções dos Planos 2011-2013 e 2014-2016 são de 6 
anos e a TIM Participações não tem nenhuma obrigação legal ou não formali-
zada de recomprar ou liquidar as opções em dinheiro. Para o Plano 2018-2020 
o prazo de vigência possui a mesma periodicidade de 3 anos relacionada à 
sua carência (Vesting). Por sua vez, o Plano 2018-2020, além de considerar a 
transferência de Ações, prevê também a possibilidade de realizar o pagamen-
to aos participantes do valor equivalente em dinheiro.
O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é 
adquirido; período durante o qual as condições específicas de aquisição de 
direitos devem ser atendidas. Na data de cada balanço, o Grupo revisa suas 
estimativas da quantidade de opções/ações que terão seus direitos adquiri-
dos, considerando as condições de aquisição não relacionadas ao mercado e 
as condições por tempo de serviço. 
Cabe considerar que em 2017 não foram realizadas novas outorgas, apenas 
foram realizadas as apurações dos Vestings de outorgas passadas.

As variações na quantidade de ações/opções estão apresentadas a seguir: 

Data de outorga
Opções/Ações

 outorgadas
Data de

vencimento
Preço

Base (R$)

Saldo no 
início do 

exercício

Concedidas
durante o 
exercício

Exercidas
durante o 
exercício

Caducadas
durante o 
exercício

Vencidas 
durante o 
exercício

Saldo no 
final do 

exercício
Plano 2018-2020 – 2ª Outorga 930.662 jul/22 11,28 - 930.662 - (33.418) - 897.244
Plano 2018-2020 – 1ª Outorga 849.932 abr/21 14,41 466.514 - (115.949) (97.228) - 253.337
Plano 2014-2016 – 3ª Outorga 3.922.204 nov/22 8,10 895.522 - (476.182) - - 419.340
Plano 2014-2016 – 2ª Outorga 3.355.229 out/21 8,45 292.523 - (159.675) - - 132.848
Plano 2014-2016 – 1ª Outorga 1.687.686 set/20 13,42 531.972 - (32.511) (121.175) - 378.286
Plano 2011-2013 – 3ª Outorga 3.072.418 jul/19 8,13 543.583 - - - (543.583) -
Plano 2011-2013 – 2ª Outorga 2.661.752 set/18 8,96 - - - - - -
Plano 2011-2013 – 1ª Outorga 2.833.595 ago/17 8,84 - - - - - -
Total 19.313.478 - 2.730.114 930.662 (784.317) (251.821) (543.583) 2.081.055

Preço médio ponderado do exercício 11,23

Data de outorga
Opções/Ações

 outorgadas
Data de 

vencimento
Preço

 Base (R$)

Saldo no 
início do 

exercício

Concedidas
durante o 
exercício

Exercidas
durante o 
exercício

Caducadas
durante o 
exercício

Vencidas 
durante o 
exercício

Saldo no 
final do 

exercício
Plano 2018-2020 – 1ª Outorga 549.153 mai-21 14,41 - 549.153 (82.639) - 466.514
Plano 2014-2016 – 3ª Outorga 2.346.725 nov-22 8,10 1.684.281 - (510.884) (277.875) - 895.522
Plano 2014-2016 – 2ª Outorga 2.027.286 out-21 8,45 1.084.013 - (656.268) (135.222) - 292.523
Plano 2014-2016 – 1ª Outorga 1.318.385 set-20 13,42 658.720 - (27.424) (99.324) - 531.972
Plano 2011-2013 – 3ª Outorga 2.400.468 jul-19 8,13 694.936 - - (151.353) - 543.583
Plano 2011-2013 – 2ª Outorga 1.850.555 set-18 8,96 194.756 - - - (194.756) -
Plano 2011-2013 – 1ª Outorga 2.038.575 ago-17 8,84 - - - - - -
Total 12.531.147 - 4.316.706 549.153 (1.194.576) (746.413) (194.756) 2.730.114
Preço médio ponderado do exercício 10,26
Os dados significativos incluídos no modelo foram:

Data de outorga

Preço Base - média
ponderada da ação 

no período de medi-
ção da Outorga

Volatilida-
de

Vida 
espe-

rada da 
opção

Taxa de juros 
anual sem 

risco
Outorga 2011 R$ 8,84 51,73% a.a. 6 anos 11,94%a.a
Outorga 2012 R$ 8,96 50,46% a.a. 6 anos 8,89%a.a
Outorga 2013 R$ 8,13 48,45% a.a. 6 anos 10,66%a.a
Outorga 2014 R$ 13,42 44,60% a.a. 6 anos 10,66%a.a
Outorga 2015 R$ 8,45 35,50% a.a. 6 anos 16,10%a.a
Outorga 2016 R$ 8,10 36,70% a.a. 6 anos 11,73% a.a
Outorga 2018 R$ 14,41 NA 3 anos NA
Outorga 2019 R$ 11,28 NA 3 anos NA
O Preço Base da Ação foi calculado através das médias ponderadas do preço 
das ações da TIM Participações, considerando os seguintes períodos:
• Plano 2011-2013 – 1ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações no período dos 30 dias anteriores à data de 
20/07/2011 (data em que o Conselho de Administração da TIM Participações 
aprovou o benefício).
• Plano 2011-2013 – 2ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações no período de 01/07/2012 a 31/08/2012.
• Plano 2011-2013 – 3ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações no período dos 30 dias anteriores à data de 
20/07/2013.
• Plano 2014-2016 – 1ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações nos 30 dias anteriores à data definida pelo 
Conselho de Administração da TIM Participações (29 de setembro de 2014).
• Plano 2014-2016 – 2ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações nos 30 dias anteriores à data definida pelo 
Conselho de Administração da TIM Participações (29 de setembro de 2015).
• Plano 2014-2016 – 3ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações nos 30 dias anteriores à data definida pelo 
Conselho de Administração (29 de setembro de 2016).
• Plano 2018-2020 – 1ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações no período de 01 de março de 2018 à 31 de 
março de 2018.
• Plano 2018-2020 – 2ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações no período de 01 de junho de 2019 à 30 de 
junho de 2019.
A Companhia reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais, se hou-
ver, na demonstração do resultado, com contrapartida no patrimônio líquido. 
Em 31 de dezembro de 2019, as despesas atreladas aos referidos planos de 
benefícios de longo prazo totalizaram R$2.908 (R$ 4.291 em 31 de dezembro 
de 2018).

►26. Receita operacional líquida
Receitas de serviços prestados

As principais receitas de serviços advêm de assinaturas mensais, prestação 
de serviços separados de voz, SMSs, dados, pacotes de utilização combinada 
destes serviços, encargos de roaming e receitas de interconexão. As receitas 
são reconhecidas conforme sua utilização, líquidas de impostos sobre ven-
das e descontos concedidos sobre os serviços. Estas receitas somente são 
contabilizadas quando o montante do serviço prestado pode ser estimado de 
forma confiável.
As receitas são reconhecidas mensalmente, através do faturamento, e as re-
ceitas a faturar entre a data de faturamento e o final do mês (unbilled) são 
identificadas, processadas e reconhecidas no mês em que o serviço foi pres-
tado. Estas receitas não faturadas são registradas com base em estimativa, 
que leva em consideração dados de consumo, número de dias transcorridos 
desde a última data de faturamento
As receitas de tráfego de interconexão e roaming são registradas de forma iso-
lada, sem que sejam compensados os valores devidos a outras operadoras de 
telecomunicações (estes últimos são registrados como custo das operações).
Os minutos não utilizados pelos clientes e/ou os créditos de recarga em poder 
dos parceiros comerciais, relativos aos serviços do sistema pré-pago são re-
gistrados como receita diferida e apropriados ao resultado quando da efetiva 
utilização destes serviços pelos clientes.
Receitas de vendas de produtos

As receitas com vendas de produtos (telefones, mini-modems, tablets e outros 
equipamentos) são reconhecidas quando as obrigações de performance associa-
dos ao contrato são transferidas ao comprador. A receita de venda de aparelhos 
aos parceiros comerciais é contabilizada no momento de sua entrega física ao 
parceiro, liquida de descontos, e não no momento da venda ao cliente final, pois a 
Companhia não detém qualquer controle sobre o produto vendido. 
Identificação dos contratos  
A Companhia efetua revisão de todos os contratos comerciais em vigor, de 
modo a identificar as principais cláusulas contratuais e demais elementos 
presentes nos contratos que poderiam ser relevantes na aplicação do novo 
pronunciamento contábil.
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Identificação da obrigação de desempenho  
Com base na revisão dos seus contratos, a Companhia verificou a existência 
de duas obrigações de desempenho: 
(i) venda de equipamentos; e 
(ii) prestação de serviços de telefonia móvel, fixa e internet. 
Sendo assim, a Companhia passou a reconhecer as receitas quando, ou à 
medida que, seja satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir o bem ou 
o serviço prometido ao cliente; sendo o ativo considerado transferido quando 
ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo.  
Determinação e alocação do preço da transação à obrigação de desempenho
A Companhia entende que seus pacotes de serviços incluem a venda de apa-
relhos celulares com desconto. De acordo com a IFRS 15 (CPC 47), a Com-
panhia é requerida a realizar a alocação do desconto e reconhecer as receitas 
relacionadas a cada obrigação de desempenho com base em seus preços de 
venda independentes.  
Antes da adoção da norma, a Companhia reconhecia a receita de cada um dos 
elementos identificados com base no preço de contrato, sendo o desconto na 
venda de aparelhos alocado integralmente ao preço do aparelho.  
Como consequência da adoção da nova norma, uma parte adicional da recei-
ta foi alocada às receitas reconhecidas pela venda de celulares no início do 
contrato, representando um aumento na receita de venda de equipamentos 
em relação à prática contábil adotada anteriormente. A diferença entre o valor 

da receita e o valor da receita de venda de equipamentos no momento inicial 
foi reconhecida como um ativo contratual, alocado à receita de serviços pelo 
período do contrato.  
Custo para obtenção de contrato
Todos os custos incrementais relacionados com a obtenção de um contrato 
(comissões de vendas e outros custos de aquisição de terceiros) são contabi-
lizados como despesas antecipadas e amortizados no mesmo período que a 
receita associada a este ativo. Da mesma forma, certos custos de cumprimen-
to do contrato, também são diferidos na medida em que eles se relacionem 
com obrigações de desempenho que estão satisfeitas ao longo do tempo.  

12/2019 12/2018
Receita Operacional Líquida 17.377.194 3.367.619
Receita operacional bruta 25.182.831 4.917.990
Receita de serviços 23.820.343 4.649.387
Receita de serviços - Móvel 22.145.033 3.802.631
Receita de serviços – Fixa 1.675.310 846.756
Venda de mercadorias 1.362.488 268.603
Deduções da receita bruta (7.805.637) (1.550.371)
Impostos incidentes (4.939.980) (1.001.961)
Descontos concedidos (2.843.670) (546.091)
Devoluções e Outros (21.987) (2.319)

A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social calculada 
pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas com os valores refletidos no 
resultado está demonstrada a seguir:

12/2019 12/2018
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 4.774.723 708.724
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social pela
 alíquota fiscal combinada (1.623.406) (240.966)
(Adições) / exclusões:
Prejuízos fiscais e diferenças temporárias
 (não reconhecidas) reconhecidas - 961.441
Adições, exclusões permanentes:
Despesas não dedutíveis para fins de
 impostos 26.719 (2.884)
Impacto de arrendamento mercantil financeiro - (6.191)
Benefício fiscal relacionado aos juros sobre
 o capital próprio destinados 402.220 71.073

Incentivo fiscal SUDENE/SUDAM (*) 156.594 39.958
Outros valores 123.312 2.577

708.845 1.065.974
Imposto de renda e contribuição social 
 registrados ao resultado do exercício (914.561) 825.008
Alíquota efetiva 19,15% (116,41)%
(*) Conforme mencionado na nota 24 c.3, para que subvenções para investi-
mento não sejam computadas no lucro real, as mesmas devem ser registradas 
como reserva de incentivos fiscais, que somente poderá ser utilizada para 
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social. A TIM S.S possui be-
nefícios fiscais que se enquadram nestas regras.
►33. Lucro por ação
(a) Básico
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos 
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações emiti-
das durante o exercício.

12/2019 12/2018
Lucro atribuível aos acionistas da sociedade 3.860.162 1.533.732
Quantidade média ponderada de ações
 emitidas (milhares) 42.296.790 10.417.762
Lucro básico por ação (expresso em R$) 0,09 0,14
(b) Diluído
Não há ações potenciais diluidoras na participação dos atuais acionistas. Sen-
do assim, o cálculo do lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação.
►34. Saldos e transações com partes relacionadas
Os saldos das transações com empresas do Grupo Telecom Italia são os se-
guintes:

Ativo
12/2019 12/2018

TIM Participações (10) 11.310 8.257
Telecom Italia Sparkle (1) 1.949 2.877
TI Sparkle (3) 2.007 804
TIM Brasil (10) 4.860 13.424
Gruppo Havas (7) - 75.600
Outros 1.035 1.091
Total 21.161 102.053

Passivo
12/2019 12/2018

TIM Participações (4) 32.975 31.942
Telecom Italia S.p.A. (2) 80.825 89.433
Telecom Italia Sparkle (1) 6.531 11.895
TI Sparkle (3) 3.731 4.174
TIM Brasil (5) 4.916 4.904
Grupo Vivendi (6) 1.164 4.745
Gruppo Havas (7) 11.049 62.686
Outros 2.467 959
Total 143.658 210.738

Receita
12/2019 12/2018

Telecom Italia S.p.A. (2) 775 858
Telecom Italia Sparkle (1) 5.371 5.809
TI Sparkle (3) 2.052 904
TIM Celular (8) - 203.628
Total 8.198 211.199

Custo/Despesa
12/2019 12/2018

Telecom Italia S.p.A. (2) 93.188 62.976
Telecom Italia Sparkle (1) 24.914 30.123
TI Sparkle (3) 18.700 18.035
Grupo Vivendi (6) 1.386 9.439
Gruppo Havas (7) 264.318 301.752
TIM Celular (9) - 35.849
Outros 18.713 -
Total 421.219 458.174
(1) Os valores referem-se a roaming, serviços de valor adicionado – VAS, 
cessão de meios e voz internacional-wholesale.
(2) Os valores referem-se a roaming internacional, assistência técnica e servi-
ços de valor adicionado – VAS.
No dia 17 de maio de 2018, a TIM Participações e a Telecom Itália fecharam 
contrato de licenciamento de uso de marca registrada concedendo formal-
mente à TIM Participações e a Companhia o direito de utilização da marca 
“TIM” mediante ao pagamento de royalties no valor de 0,5% da receita líquida 
da companhia. O pagamento é efetuado trimestralmente.
(3) Os valores referem-se a aluguel de links, aluguel de EILD, aluguel de meios 
(cabo submarino) e serviço de sinalização.
(4) Os valores referem-se à contratação de seguros para cobertura de riscos 
operacionais, responsabilidade civil, saúde, entre outros.
(5) Referem-se principalmente a depósitos judiciais feitos em razão de causas 
trabalhistas e transferências de funcionários.
(6)  Os valores referem-se aos serviços de valor adicionado – VAS.

►27. Custos e despesas operacionais 
12/2019 12/2018

Custo de servi-
ços prestados 
e mercadorias 

vendidas (*)

Despesas
com comer-

cialização

Despesas
gerais e 

administra-
tivas Total

Custo de servi-
ços prestados 
e mercadorias 

vendidas (*)

Despe-
sas com 

comercia-
lização

Despesas
gerais e 

administra-
tivas Total

(7.433.731) (4.986.289) (1.693.104) (14.113.124) (1.545.499) (859.741) (339.078) (2.744.318)
Pessoal (53.392) (624.353) (373.272) (1.051.017) (4.960) (144.023) (98.080) (247.063)
Serviços de terceiros (569.242) (2.041.646) (508.322) (3.119.210) (120.087) (355.839) (94.015) (569.941)
Interconexão e meios de
 conexão (1.419.464) - - (1.419.464) (365.110) - - (365.110)
Depreciação e amortização (4.132.223) (256.898) (739.861) (5.128.982) (690.326) (27.340) (126.144) (843.810)
Impostos, taxas e contribuições (32.120) (817.369) (18.460) (867.949) (4.885) (143.295) (3.892) (152.072)
Aluguéis e seguros (291.302) (121.795) (20.582) (433.679) (165.500) (39.845) (13.786) (219.131)
Custo das mercadorias
 vendidas (931.818) - - (931.818) (191.950) - - (191.950)
Publicidade e propaganda - (355.234) - (355.234) - (53.508) - (53.508)
Perdas por créditos de
 liquidação duvidosa - (748.291) - (748.291) - (93.933) - (93.933)
Outros (4.170) (20.703) (32.607) (57.480) (2.681) (1.958) (3.161) (7.800)

A Companhia faz contribuições para planos de seguro de pensão públicos ou 
privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária enquanto o emprega-
do integra o quadro de funcionários da Companhia. Tais planos não trazem 
nenhuma obrigação adicional para a Companhia. Se o funcionário deixar de 
fazer parte do quadro de empregados da Companhia no período necessário 
para ter o direito de retirada das contribuições feitas pelas patrocinadoras, os 
valores aos quais o funcionário não tem mais direito e que podem representar 
redução nas contribuições futuras da Companhia aos funcionários ativos, ou 
um reembolso em dinheiro destes valores, são lançados como ativo.
►28. Outras receitas (despesas), líquidas

12/2019 12/2018
Receitas
Receita de subvenção, líquida 21.572 4.191
Multas sobre serviços de telecomunicações 50.499 8.780
Receita na alienação de ativos 2.214 715
Outras receitas (a) 1.877.657 221.124

1.951.942 234.810
Despesas
FUST/FUNTTEL (b) (137.169) (29.936)
Impostos, taxas e contribuições (4.024) (1.001)
Provisão para processos judiciais e administrativos,
 líquida de reversão (418.461) (148.771)
Despesa na alienação de ativos (7.055) (514)
Outras despesas (62.543) (5.903)

(629.252) (186.125)
Amortização de autorizações

(629.252) (186.125)
Outras receitas (despesas), líquidas 1.322.690 48.685
(a) A variação no período refere-se à: (i) créditos oriundos de processo judicial 
de titularidade da TIM Celular S.A. (incorporada pela TIM S.A.) com decisão 
definitiva transitado em julgado a favor da Companhia em Tribunais Superio-
res, em 2019, que discutia a exclusão do ICMS da base de cálculo das con-
tribuições do PIS e COFINS no montante de R$ 1.795 milhões foi registrado 
na rubrica de outras receitas em junho de 2019 (nota 9) e (ii) amortização da 
receita diferida da venda das torres (nota 15). 
(b) Representam os gastos incorridos com as contribuições sobre as diver-
sas receitas de telecomunicações devidas a ANATEL, conforme legislação 
em vigor.
►29. Receitas financeiras

12/2019 12/2018
Receitas financeiras 1.427.500 230.565
Juros sobre aplicações financeiras 86.574 21.933
Juros de clientes 37.232 7.896
Juros swap 15.536 (2.308)
Juros sobre leasing 20.528 4.271
Atualização monetária (i) 1.262.772 198.178
Outras receitas 4.858 595
(1) Inclui os valores de R$1.228 milhões de atualização de créditos oriundos 
de processo judicial da TIM Celular S.A (Incorporada pela TIM S.A) sobre a 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS (nota 9).
►30. Despesas financeiras

12/2019 12/2018
Despesas financeiras (1.238.655) (194.365)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (116.735) (8.626)
Juros sobre fornecedores 3.336 174
Juros sobre impostos e taxas (28.345) (2.157)
Juros swap (24.604) (2.204)
Juros sobre arrendamento (821.463) (44.947)
Atualização monetária (2) (134.484) (119.786)
Descontos concedidos (36.047) (7.994)
Outras despesas (1) (80.313) (8.825)
(1) Inclui os valores de PIS/COFINS sobre eventos financeiros, principalmente 
incidentes sobre Juros sobre Capital Próprio (JSCP).
(2) A atualização monetária está relacionada principalmente com as provisões 
para perdas de processos judiciais e administrativos.
►31. Variações cambiais, líquidas

12/2019 12/2018
Receitas
Empréstimos e financiamentos 22.494 615
Fornecedores 8.972 365
Swap 40.742 25.749
Outros 15.950 1.799

88.158 28.528
Despesas
Empréstimos e financiamentos (40.715) (25.741)
Fornecedores (13.141) (1.390)
Swap (22.493) (615)
Outros (12.691) (244)

(89.040) (27.990)
Variações cambiais, líquidas (882) 538
A variação cambial no período está relacionada a empréstimos e financiamen-
tos e fornecedores em moeda estrangeira. O efeito foi reduzido por operações 
com derivativos (nota 36).
►32. Despesas com imposto de renda e contribuição social

12/2019 12/2018
Imposto de renda e contribuição social 
 correntes
Imposto de renda do exercício (155.521) (133.531)
Contribuição social do exercício (58.905) (49.726)
Incentivo fiscal – SUDENE/SUDAM (*) 156.594 39.958

(57.832) (143.299)
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos
Imposto de renda diferido (623.587) 712.247
Contribuição social diferida (224.491) 253.970

(848.078) 966.217
Provisão para contingências de imposto
 de renda e contribuição social (8.651) 2.090

(856.729) 968.307
(914.561) 825.008

(7)  Os valores referem-se aos serviços de publicidade, dos quais, R$ 172.956 
(R$ 232.492 em 2018), estão relacionados aos repasses de mídia
(8) Refere-se a interconexão/cessão de meios e serviços de valor adicionado 
– VAS.
(9) Refere-se basicamente a operações de interconexão e co-billing.
(10) Referem-se a depósitos judiciais feitos em razão de causas trabalhistas.
A Companhia possui ações de investimento social que contemplam doações, 
projetos desenvolvidos pelo Instituto TIM e patrocínios. Em 2019, a Compa-
nhia investiu R$ 4.207 (R$ 4.637 em 2018) com recursos próprios em bene-
fício social.
Os saldos das contas patrimoniais estão registrados nos grupos: contas a 
receber de clientes, despesas antecipadas, fornecedores e outros ativos e 
passivos circulantes.
►35. Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui: diretores estatutários e o Conse-
lho de Administração. O pagamento do pessoal-chave da Administração pela 
prestação dos seus serviços está apresentado a seguir:

12/2019 12/2018
Benefícios de curto prazo 9.455 6.532
Outros benefícios de longo prazo 9.623 3.284
Remuneração baseada em ações 5.049 2.678

24.127 12.494
►36. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
Dentre os instrumentos financeiros registrados na Companhia destacam-se tam-
bém os derivativos que são passivos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. A cada data de balanço tais passivos 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. 
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que 
um contrato de derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensura-
dos ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultan-
te depende de o fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento 
de hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). 
A Companhia, realiza transações com instrumentos financeiros derivativos, 
sem fins especulativos, apenas com o objetivo de i) reduzir riscos relacionados 
à variação cambial e ii) gerenciar exposição de taxas de juros. Os instrumen-
tos financeiros derivativos da Companhia estão representados especifica-
mente por contratos de swap.
Os instrumentos financeiros da Companhia estão sendo apresentados, em 
atendimento ao IFRS 9 / CPC 48.
Os principais fatores de risco que a Companhia está exposta são os seguintes: 
(i) Riscos de variações cambiais
Os riscos de variações cambiais relacionam-se com a possibilidade da Com-
panhia computar i) prejuízos derivados de flutuações nas taxas de câmbio au-
mentando os saldos de dívida com empréstimos e financiamentos obtidos no 
mercado e as despesas financeiras correspondentes ou ii) aumento de custo 
em contratos comerciais que possuam algum tipo de vinculação a variação 
cambial.  Para que esses tipos de riscos sejam mitigados, a Companhia reali-
za: contratos de swap com instituições financeiras com o objetivo de anular os 
impactos decorrentes da flutuação das taxas de câmbio no resultado financei-
ro e contratos comerciais com cláusulas de bandas cambiais com o objetivo de 
mitigar parcialmente os riscos cambiais ou ainda opções de compra de dólar 
para reduzir os riscos de exposição cambial em contratos comerciais.
Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos das Com-
panhia indexados à variação de moedas estrangeiras encontram-se integral-
mente 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 sua Companhia.
Além dos riscos mencionados acima não existem outros ativos e passivos 
financeiros em montantes significativos que estejam indexados a moedas es-
trangeiras.
(ii) Riscos de taxa de juros
Os riscos da taxa de juros relacionam-se com:
- A possibilidade de variações no valor justo dos financiamentos obtidos pela 
Companhia indexados à TJLP e/ou TLP, quando tais taxas não acompanha-
rem proporcionalmente as taxas referentes aos Certificados de Depósito In-
terbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não possuía 
nenhuma operação de swap atrelada a TJLP e/ou TLP.  
- A possibilidade de um movimento desfavorável nas taxas de juros causaria 
um aumento nas despesas financeiras da Companhia, em decorrência da par-
cela da dívida e das posições passivas que a Companhia possui nos contratos 
de swap atrelados a taxas de juros flutuantes (percentual do CDI). Todavia, 
em 31 de dezembro de 2019, a Companhia mantém seus recursos financei-
ros aplicados 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 de a Companhia computar prejuízos 
derivados da incapacidade dos assinantes honrarem os pagamentos dos va-
lores faturados. Para minimizar este risco, a Companhia realiza preventiva-
mente análises de crédito de todos os pedidos imputados pelas áreas de ven-
das e monitora as contas a receber de assinantes, bloqueando a capacidade 
de utilização de serviços, entre outras ações, caso os clientes não paguem 
suas dívidas. Não há clientes que tenham contribuído com mais de 10% das 
contas a receber líquidas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 
2018 ou receitas de serviços prestados.
(iv) Risco de crédito inerente à venda de aparelhos telefônicos e de cartões de 
telefones pré-pagos
A política do Grupo para venda de aparelhos telefônicos e distribuição de cartões 
de telefones pré-pagos está diretamente relacionada aos níveis de risco de cré-
ditos aceitos durante o curso normal do negócio. A seleção de parceiros, a diver-
sificação da carteira de contas a receber, o monitoramento das condições de em-
préstimos, as posições e limites de pedidos estabelecidos para os negociantes, 
a constituição de garantias reais são procedimentos adotados pela Companhia 
para minimizar possíveis problemas de cobrança com seus parceiros comerciais. 
Não há clientes que tenham contribuído com mais de 10% das receitas de venda 
de mercadorias durante o exercício findo em dezembro de 2019 e 2018. A Com-
panhia possui um cliente que contribuiu com 10,6% das contas a receber líquidas 
de venda de mercadorias em 31 de dezembro de 2019.
(v) Risco de Liquidez
- O risco de liquidez surge a partir da necessidade de caixa perante as obriga-
ções assumidas. A Companhia estrutura os vencimentos de seus instrumen-
tos financeiros não derivativos e de seus respectivos instrumentos financeiros 
derivativos, de modo a não afetar a liquidez. 
- O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia são efe-
tuados diariamente para a garantir que a geração operacional de caixa e a 
captação prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a 
manutenção do seu cronograma de compromissos operacionais e financeiros. 
- Todas as aplicações financeiras da Companhia possuem liquidez diária e a 
Administração poderá, ainda que em casos específicos: i) rever a política de 
pagamento de dividendos; ii) emitir novas ações; e/ou, iii) vender ativos para 
aumentar a liquidez
(vi) Risco de crédito financeiro
A previsão de fluxo de caixa é realizada e agregada pelo departamento de 
Finanças e Tesouraria da Companhia. Este departamento monitora as previ-
sões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que a Companhia 
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previ-
são leva em consideração os planos de investimento, financiamento da dívida, 
cumprimento de cláusulas contratuais, cumprimento das metas internas e, se 
aplicável, exigências regulatórias externas ou legais.
O risco está relacionado à possibilidade da Companhia computar perdas de-
rivadas da dificuldade de resgate das aplicações financeiras de curto prazo e 
dos contratos de swap, em razão de eventual insolvência das contrapartes. 
A Companhia minimiza o risco associado a esses instrumentos financeiros 
mantendo operações apenas com instituições financeiras de reconhecida so-
lidez no mercado, além de seguirem política que estabelece níveis máximos 
de concentração de risco por instituição financeira.
Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos:
Os instrumentos financeiros derivativos consolidados estão apresentados a 
seguir:

12/2019 12/2018
Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido

Operações com
 derivativos 46.511 (4.405) 42.106 81.408 (11.618) 69.790
Parcela circulante 16.602 (858) 15.744 50.769 (2.373) 48.396
Parcela não
 circulante 29.909 (3.547) 26.362 30.639 (9.245) 21.394
 Os instrumentos financeiros derivativos consolidados em 31 de dezembro de 
2019 vencíveis a longo prazo obedecem ao seguinte escalonamento:

Ativo Passivo
2021 8.096 (709)
2022 8.096 (709)
2023 em diante 13.717 (2.129)

29.909 (3.547)
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Os passivos financeiros não derivativos são substancialmente compostos pelas contas a pagar com fornecedores, 
dividendos a pagar e outras obrigações, cujo vencimento ocorrerá nos próximos 12 meses, exceto pelos empréstimos 
e financiamentos e arrendamento mercantil financeiro, cujo os fluxos nominais de pagamentos estão divulgados nas 
notas 19 e 15.
Instrumentos financeiros consolidados mensurados pelo valor justo:

12/2019
Nível 1 Nível 2 Total

Total do ativo 658.328 46.511 704.839
Ativos financeiros ao valor justo 658.328 46.511 704.839
Derivativos usados para hedge - 46.511 46.511
Títulos e valores mobiliários 658.328 - 658.328

Total do passivo - 4.405 4.405
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - 4.405 4.405
Derivativos usados para hedge - 4.405 4.405

2018
Nível 1 Nível 2 Total

Total do ativo 776.693 81.408 858.101
Ativos financeiros ao valor justo 776.693 81.408 858.101
Derivativos usados para hedge - 81.408 81.408
Títulos e valores mobiliários 776.693 - 776.693

Total do passivo - 11.618 11.618
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - 11.618 11.618
Derivativos usados para hedge - 11.618 11.618

O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, co-
tados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem prontos e regularmente 
disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação ou agência regula-
dora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente 
comerciais. Esses instrumentos estão incluídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no Nível 1 compreendem, 
principalmente, os investimentos patrimoniais de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e compromissadas clas-
sificados como títulos para negociação.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de 
balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos 
dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entida-
de. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, 
o instrumento estará incluído no nível 2.
Se uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo mercado, o instrumento 
estará incluído no nível 3.
Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem:
• Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos similares. 
• O valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com 
base nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado.
• Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para determinar o valor justo para os instru-
mentos financeiros remanescentes.
Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia foram determinados por meio de fluxos de 
caixa futuros (posição ativa e passiva) utilizando as condições contratadas e trazendo esses fluxos a valor presente 
por meio de descontos pelo uso de taxa futura de juros divulgada por fontes de mercado. Os valores justos foram 
estimados em um momento específico, com base em informações disponíveis e metodologias de avaliação próprias.
Ativos e passivos financeiros por categoria
Os instrumentos financeiros da Companhia por categoria podem ser assim resumidos:
31 de dezembro de 2019

Mensurados
ao custo 

amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Ativo, conforme balanço patrimonial 6.679.376 704.839 7.384.215
Instrumentos financeiros derivativos - 46.511 46.511
Contas a receber de clientes e demais contas a receber,
 excluindo pagamentos antecipados 3.286.010 - 3.286.010
Títulos e valores mobiliários - 658.328 658.328
Caixa e equivalentes de caixa 2.284.048 - 2.284.048
Arrendamento Mercantil – leasing 156.378 - 156.378
Depósitos judiciais 919.850 - 919.850
Outros valores a compensar 33.090 - 33.090

Mensurados
ao custo 

amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Passivo, conforme o balanço patrimonial 14.323.556 4.405 14.327.961
Empréstimos e Financiamentos 2.029.088 - 2.029.088
Instrumentos financeiros derivativos - 4.405 4.405
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 3.916.048 - 3.916.048
Arrendamento mercantil leasing 7.780.870 - 7.780.870
Dividendos a pagar 597.550 - 597.550
31 de dezembro de 2018

Mensurados
ao custo 

amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Ativo, conforme balanço patrimonial 5.507.538 858.101 6.365.639
Instrumentos financeiros derivativos - 81.408 81.408
Contas a receber de clientes e demais contas a receber, excluindo
 pagamentos antecipados 2.968.671 - 2.968.671
Títulos e valores mobiliários - 776.693 776.693
Caixa e equivalentes de caixa 1.075.363 - 1.075.363
Arrendamento Mercantil - leasing 208.049 - 208.049
Depósitos judiciais 1.213.843 - 1.213.843
Outros valores a compensar 41.612 - 41.612

Mensurados
ao custo 

amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Passivo, conforme o balanço patrimonial 8.277.131 11.618 8.288.749
Empréstimos e Financiamentos 1.663.017 - 1.663.017
Instrumentos financeiros derivativos - 11.618 11.618
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 4.311.604 - 4.311.604
Arrendamento mercantil leasing 1.940.074 - 1.940.074
Dividendos a pagar 362.436 - 362.436
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a 
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 
justo. Após o reconhecimento inicial, as variações do valor justo são contabilizadas no resultado do exercício, no grupo 
de receitas e despesas financeiras. 
Política de proteção de riscos financeiros adotada pela Companhia – Síntese
A política da Companhia estabelece que devem ser adotados mecanismos de proteção contra riscos financeiros 
decorrentes da contratação de financiamentos, em moeda estrangeira, com o objetivo de administrar a exposição de 
riscos associados a variações cambiais.
A contratação de instrumentos financeiros derivativos contra a exposição cambial deve ocorrer simultaneamente à 
contratação da dívida que deu origem a tal exposição. O nível de cobertura a ser contratado para as referidas exposi-
ções cambiais é de 100% do risco, tanto em prazo quanto em valor.
Em 31 de dezembro de 2019, não há quaisquer tipos de margens ou garantias aplicadas às operações com instrumen-
tos financeiros derivativos da Companhia.
Os critérios de seleção das instituições financeiras obedecem a parâmetros que levam em consideração o rating disponibiliza-
do por renomadas agências de análise de risco, patrimônio líquido e níveis de concentração de operações e recursos.
As operações com instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia e vigentes em 31 de dezembro 
de 2019 e 31 de dezembro de 2018 estão demonstradas no quadro a seguir:
31 de dezembro de 2019

Contraparte Taxas Médias SWAP

Moeda
Tipo de 
SWAP Dívida SWAP

Total 
Dívida

Total Swap
(Ponta
Ativa)

%
 Cobertura Ponta Ativa Ponta Passiva

USD LIBOR X DI
KFW/

Finnvera
JP Morgan 

e BOFA 330.217 330.217 100%
LIBOR 6M + 
0,75% a.a. 85,50% do CDI

USD PRE X DI CISCO
Santander e 
JP Morgan 40.366 40.366 100% 2,50% a.a. 84,50% do CDI

31 de dezembro de 2018
Contraparte Taxas Médias SWAP

Moeda
Tipo de 
SWAP Dívida SWAP

Total 
Dívida

Total Swap
(Ponta
Ativa)

%
Cobertura Ponta Ativa Ponta Passiva

USD LIBOR X DI KfW JP Morgan 43.420 43.420 100%
LIBOR 6M + 
1,35% a.a.

102,50%
 do CDI

USD LIBOR X DI
KFW/

Finnvera
JP Morgan 

e BOFA 378.595 393.387 100%
LIBOR 6M + 
0,75% a.a. 85,50% do CDI

USD PRE X DI CISCO
Santander e 
JP Morgan 116.466 116.466 100% 2,18% a.a. 88,20% do CDI

Em agosto de 2018, a Companhia adquiriu opções de compra de USD 100 milhões com strike a R$ 4,00, com objetivo 
de mitigar o efeito da variação cambial nos contratos comerciais. As opções foram divididas em 9 vencimentos de U$ 
11,1 milhões (outubro de 2018 a junho de 2019) e foram adquiridas pelo valor inicial de R$ 11,7 milhões considerando 
um spot de referência no momento da compra de R$ 3,7655. Devido à alta do dólar e à redução na exposição de riscos 

nos contratos comerciais, a Companhia liquidou antecipadamente os vencimentos de outubro de 2018 e novembro 
de 2018 pelo valor de R$ 5,6 milhões, considerando um spot de referência no momento da venda de 4,157. Em 
novembro de 2018, considerando a proximidade dos vencimentos e a redução na exposição de riscos nos contratos 
comerciais, a Companhia liquidou antecipadamente os vencimentos de dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 
2019 pelo valor de R$ 1,0 milhão. Em 15 de junho de 2019, tivemos o vencimento das opções remanescentes. Em 
31 de dezembro, a companhia não possuía operações de opções.
Quadro demonstrativo de análise de sensibilidade – efeito na variação do valor justo dos swaps
Para fins de identificação de possíveis distorções advindas das operações com instrumentos financeiros derivativos 
consolidados atualmente vigentes, uma análise de sensibilidade foi realizada considerando três cenários distintos 
(provável, possível e remoto) e seus respectivos impactos nos resultados obtidos, quais sejam:

Descrição 2019
Cenário 

Provável
Cenário 

Possível
Cenário 
Remoto

Dívida em USD (Cisco e KFW) 381.178 381.178 474.450 567.104
A) ∆ Variação Acumulada Dívida - - 93.272 185.926
Valor justo da ponta ativa do swap 381.178 381.178 474.450 567.104
Valor justo da ponta passiva do swap (338.971) (338.971) (337.647) (336.387)
Resultado swap 42.207 42.207 136.803 230.717
B) ∆ Variação Acumulado Swap - - 94.596 188.510
C) Resultado final (B-A) - - (1.324) (2.584)
Tendo em vista as características dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, nossas premissas le-
varam em consideração, basicamente, o efeito i) da variação do CDI, ii) Libor e; iii) variações do dólar americano 
utilizadas nas operações, atingindo, respectivamente, os percentuais e cotações indicados abaixo:

Variável de risco
Cenário

Provável
Cenário

Possível
Cenário
Remoto

(atual)
CDI 4,40% 5,50% 6,60%
LIBOR 1,91% 2,39% 2,87%
USD 4,0307 5,0384 6,0461

Como a Companhia possui instrumentos financeiros derivativos para fins de proteção das suas respectivas dívidas 
financeiras, as variações dos cenários são acompanhadas do respectivo objeto de proteção, mostrando assim que 
os efeitos referentes à exposição gerada nos swaps terão sua contrapartida refletidos na dívida. Para estas ope-
rações, a Companhia divulga o valor justo do objeto (dívida) e do instrumento financeiro derivativo de proteção em 
linhas separadas, conforme demonstrado acima no quadro demonstrativo de análise de sensibilidade, de modo a 
informar sobre a exposição líquida da Companhia em cada um dos três cenários mencionados.
Salienta-se o fato de que as operações com instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia tem 
como único objetivo a proteção patrimonial. Desta forma, uma melhora ou piora em seus respectivos valores de 
mercado equivalerá a um movimento inverso nas correspondentes parcelas do valor da dívida financeira contrata-
da, objeto dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia.
As análises de sensibilidade referentes aos instrumentos financeiros derivativos vigentes em 31 de dezembro de 
2019 foram realizadas considerando, basicamente, as premissas relacionadas às variações nas taxas de juros 
de mercado e a variação do dólar americano utilizadas nos contratos de swap. A utilização destas premissas nas 
análises se deve exclusivamente às características dos instrumentos financeiros derivativos, os quais apresentam 
exposição somente às variações na taxa de juros e de câmbio.
Quadro com ganhos e perdas com derivativos no exercício:

12/2019
Resultado líquido em operações de USD x CDI 5.077
Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a Administração poderá re-
ver a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender 
ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 podem ser assim 
sumariados:

2019 2018
Saldos com 

IFRS 16 Ajustes
Saldos sem 

IFRS 16
Total dos empréstimos
 e derivativos (Nota 19 e 36) 1.986.982 - 1.986.982 1.674.635
Arrendamento Mercantil - Passivo (Nota 15) 7.780.870 (6.196.068) 1.584.802 1.940.074
Arrendamento Mercantil - Ativo (Nota 15) (156.378) - (156.378) (208.049)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) (2.284.048) - (2.284.048) (1.075.363)
FIC (Nota 5) (642.312) - (642.312) (771.464)
Dívida Líquida 6.685.113 (6.196.068) 489.045 1.559.833
LAJIDA (EBITDA) (1) (últimos 12 meses) - Normalizado 9.715.741 (1.315.684) 8.400.057 1.515.798
Índice de alavancagem financeira - Não auditado 0,69 4,71 0,06 0,98
(1) Reconciliação ao Lucro
 Líquido do exercício:
Lucro Líquido do exercício ajustado 3.860.162 143.076 4.003.238 1.533.732
Depreciações e amortizações 5.128.981 (940.144) 4.188.837 843.812
Resultado Financeiro Líquido (187.963) (592.323) (780.286) (36.738)
Imposto de renda e contribuição social 914.561 73.707 988.268 (825.008)
LAJIDA (EBITDA) (1) 9.715.741 (1.315.684) 8.400.057 1.515.798
(1) Lajida: lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização.
EBITDA: Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (não é uma métrica contábil)

Movimentação dos passivos financeiros
As variações em passivos decorrentes de atividades de financiamento, tais como empréstimos e financiamentos, 
arrendamento mercantil financeiro e instrumentos financeiros estão apresentadas abaixo:

Empréstimos e 
financiamentos

Arrendamento
mercantil financeiro

Instrumentos financeiros
 derivativos (ativos) passivos

31 de dezembro de 2018 1.663.017 1.940.074 (69.790)
Adoção do IFRS 16 / CPC 06(R2) - 5.256.114 -
Ingressos 1.000.000 1.834.914 -
Encargos financeiros 167.998 821.463 9.068
Variações cambiais, líquidas 18.222 - (14.145)
Pagamentos (820.149) (1.585.712) 32.761

Remensuração IAS 17 (i)/ IFRS16 - (485.983) -
31 de dezembro de 2019 2.029.088 7.780.870 (42.106)
Conforme mencionado na Nota 2.e, a Companhia escolheu aplicar o pronunciamento IFRS 16 / CPC 06(R2) – Ar-
rendamento Mercantil, de forma retrospectiva com o efeitos da aplicação em 01 de janeiro de 2019, portanto, os 
arrendamentos que foram classificados anteriormente como arrendamento financeiro, utilizando o CPC 06 (IAS 17), 
o valor contábil do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento na data da aplicação inicial da norma, repre-
sentou o valor contábil do ativo de arrendamento e do passivo de arrendamento imediatamente anterior a aplicação 
dessa nova norma, utilizando o CPC 06 (IAS 17). Contudo, para esses arrendamentos, conforme determinado pela 
nova norma, a Companhia deve mensurar o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento, utilizando este 
novo pronunciamento a partir da data da aplicação inicial. Portanto, os arrendamentos anteriormente mensurados 
a luz do IAS 17 / CPC 06, foram remensurados em 31 de março de 2019, especificamente em relação a exclusão 
dos pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou de taxa, uma vez que a inflação projetada 
estava considerada pelo período dos contratos anteriormente mensurados pelo IAS 17 / CPC 06.
►37. Planos de pensão com benefício definido e outros benefícios pós-emprego 

12/2019 12/2018
PAMEC/apólice de ativos e Plano médico 5.782 2.850
ICATU, SISTEL e FUNCESP
A Companhia vem patrocinando planos de previdência privada de benefícios definidos para um grupo de emprega-
dos oriundos do antigo sistema TELEBRÁS, que atualmente estão sob a administração da Fundação Sistel de Se-
guridade Social e do ICATU Fundo MULTIPATROCINADO. Além dos planos provenientes do Sistema TELEBRÁS, 
existe também o plano administrado pela FUNDAÇÃO CESP decorrente da incorporação da AES Atimus.
Os referidos planos de pensão, bem como os planos médicos, estão resumidamente explicados abaixo:
PBS Assistidos (PBS-A Tele Celular Sul e PBS-A Tele Nordeste Celular): plano de benefícios da SISTEL, o qual 
tem característica de benefício definido e inclui os empregados inativos que faziam parte dos planos patrocinados 
pelas empresas do antigo Sistema TELEBRÁS;
PBS (PBS Tele Celular Sul e PBS Tele Nordeste Celular): plano de pensão para empregados inativos, sendo tal 
plano de benefícios multi-patrocinado sob administração do ICATU Fundo MULTIPATROCINADO;
Convênio de Administração: convênio de administração de pagamento de aposentadoria a aposentados e pen-
sionistas, para os aposentados das predecessoras da Companhia sob administração do ICATU Fundo MULTIPA-
TROCINADO;
PAMEC/Apólice de Ativos: plano de assistência médica ao complementado, para os aposentados das predeces-
soras da Companhia;
AES Telecom: Parcela do plano de previdência complementar e pensão, administrado pela Fundação CESP, que 
compete à Companhia, tendo em vista a aquisição da Eletropaulo Telecomunicações Ltda (AES Atimus), sucedida 
pela TIM Fiber SP LTDA, posteriormente incorporada à TIM Celular que foi incorporada pela Companhia.
Plano Médico Fiber: Provisão para manutenção de plano de saúde como benefício pós-emprego aos ex-colabora-
dores da AES Atimus (conforme estabelecido na lei 9656/98, artigos 30 e 31), que foi adquirida e incorporada pela 
TIM Celular e que posteriormente foi incorporada pela Companhia.
Demonstramos a seguir a posição atuarial dos passivos e ativos relacionados aos planos de aposentadoria e assis-
tência médica, em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC 33/IAS 19.
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a) Efeitos na data base de 31 de dezembro:
Planos Totais

PBS
PBS

 Assistidos
Convênio de 

Administração

PAMEC/ 
Apólice

de Ativos
AES

Telecom
Plano

Médico 2019 2018
Conciliação dos ativos e
 passivos em 31/12/19 (*) (*) (*)
Valor presente das
 obrigações atuariais 29.855 10.107 151 1.080 11.099 2.585 54.877 43.594
Valor justo dos ativos
 do plano (31.921) (13.527) (425) - (8.982) - (54.855) (57.706)
Valor presente das
 obrigações em excesso
 ao valor justo dos ativos (2.066) (3.420) (274) 1.080 2.117 2.585 22 (9.112)
Passivo / (ativo)
 atuarial líquido (2.066) (3.420) (274) 1.080 2.117 2.585 22 (9.112)
(*) Nenhum ativo foi reconhecido pelas patrocinadoras, em virtude da impossibilidade de reembolso desse superávit, 
além de que as contribuições do patrocinador não serão reduzidas no futuro.
b) Movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido

Planos

PBS
PBS

 Assistidos

Convênio de 
Adminis-

tração

PAMEC/ 
Apólice

de Ativos
AES

 Telecom
Plano

Médico
Passivo (ativo) atuarial em 31/12/18 (7.514) (4.209) (239) 884 102 1.864
Despesa (receita) reconhecida no resultado (700) (391) (22) 81 100 283
Contribuições da patrocinadora - - - (47) - (26)
(Ganhos) ou perdas atuariais reconhecidos 6.148 1.180 (13) 162 1.915 464
Ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos - - - - - -
Passivo (ativo) atuarial líquido em 31/12/19 (2.066) (3.420) (274) 1.080 2.117 2.585
c) Reconciliação do valor presente das obrigações

Planos

PBS
PBS

 Assistidos

Convênio de 
Adminis-

tração

PAMEC/ 
Apólice

de Ativos
AES

 Telecom
Plano

Médico
Valor das obrigações em 31/12/18 24.155 8.285 156 884 8.250 1.864
Custo do serviço corrente 5 - - - 93 108
Juros sobre obrigação atuarial 2.162 738 14 81 770 175
Benefícios pagos no ano (1.929) (719) (9) (47) (348) (27)
Contribuições pagas pelos participantes 57
(Ganhos)/perdas nas obrigações 5.462 1.803 (10) 162 2.277 465
Valor das obrigações em 31/12/19 29.855 10.107 151 1.080 11.099 2.585
d) Reconciliação do valor justo dos ativos

Planos

PBS
PBS

 Assistidos

Convênio de 
Adminis-

tração

PAMEC/ 
Apólice

de Ativos
AES

Telecom
Plano

Médico
Valor justo dos ativos em 31/12/18 31.669 12.494 395 - 8.148 -
Benefícios pagos no ano (1.929) (719) (9) - (348) -
Rendimento efetivo dos ativos no ano 2.862 1.128 36 - 763 -
Ganho (perda) atuariais com ativos do plano (681) 624 3 - 361 -
Contribuições pagas pelos participantes - - - - 58 -
Contribuições da patrocinadora 
 vertidas no plano - - - - - -
Valor justo dos ativos em 31/12/19 31.921 13.527 425 - 8.982 -
e) Despesas previstas para 2020

Planos

PBS
PBS

 Assistidos

Convênio de 
Adminis-

tração

PAMEC/ 
Apólice

de Ativos
AES

Telecom
Plano

Médico
Custo do serviço corrente (com juros) 15 - - - 125 150
Juros sobre as obrigações atuariais 1.956 658 10 72 774 179
Rendimento esperado dos ativos (2.097) (888) (29) - (627) -
Juros sobre o efeito do limite do (ativo)/passivo 141 230 19 - - -
Total da despesa (receita) líquida 
  a ser reconhecida 15 - - 72 272 329

Premissas atuariais adotadas nos cálculos
As principais premissas atuariais adotadas nos cálculos foram as seguintes:

Taxa de desconto
nominal da obrigação atuarial:

PBS Sul: 6,81% / 3,20%; PBS Nordeste: 6,83% / 3,22%;
CA: 6,85% / 3,24%; PBS-A: 6,75% / 3,14%; AES: 7,09% / 3,47%; PA-

MEC: 6,77% / 3,16%; FIBER: 6,96% / 3,34%

Taxa de crescimento salarial nominal: PBS e CA: Não Aplicável CA e PBS-A: Não Aplicável; 
AES: 5,57%/ 2,00%; PAMEC e FIBER: Não Aplicável

Tábua biométrica de mortalidade geral: PBS, CA e PBS-A: AT-2000 segregada por sexo,
 suavizada em 10%;

Tábua biométrica de entrada
 em invalidez:

PBS: Álvaro Vindas; CA, PBS-A e PAMEC: Não Aplicável; 
AES e FIBER: Mercer Disability;

Taxa de rotatividade esperada: PBS, CA, PBS-A e PAMEC: Nula AES e FIBER: 0,15/(tempo de serviço 
+ 1), sendo nula a partir dos 50 anos

Probabilidade de ingresso
 em aposentadoria:

PBS e FIBER: 100% na 1ª elegibilidade; 
CA: Não Aplicável; AES: 3% ao ano entre a primeira idade de elegibilida-
de à aposentadoria antecipada a elegibilidade à aposentadoria normal; 

CA, PBS-A e PAMEC: Não Aplicável
Taxa estimada de

 inflação no longo prazo PAMEC e FIBER: 7,64% / 3,25%

Método de apuração Método do Crédito Unitário Projetado
►38. Seguros
A Companhia mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações. Por conta disso, em 31 
de dezembro de 2019, a Companhia possuía contratos de seguros em vigor para cobertura de riscos operacionais, 
responsabilidade civil, riscos cibernéticos (cyber), saúde, entre outros. A Administração da Companhia entende que 
as apólices representam valores suficientes para cobrir eventuais perdas. Os principais ativos, responsabilidades ou 
interesses cobertos por seguros e os respectivos montantes são demonstrados a seguir:

Modalidades Valores Segurados
Riscos Operacionais R$ 32.274.029
Responsabilidade Civil Geral – RCG R$ 80.000
Riscos cibernéticos (cyber) R$ 28.520

Automóvel (Frota Executivos e Operacionais)
R$1.000 para Responsabilidade Civil Facultativo (Danos 
Materiais e Danos Corporais) e R$100 para Danos Morais.

►39. Eventos subsequentes
Em 31 de janeiro de 2020, a Companhia assinou um contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, 
no montante total de R$752.479, sendo: (i) R$325.071 ao custo de IPCA + 1,4386% e sujeito a bônus de adimplência 
de 15%; e, (ii) R$427.408 ao custo de IPCA + 1,7582% e sujeito a bônus de adimplência de 15%. O objetivo da linha 
de crédito é financiar o Capex da região Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo do período de 
2019 a 2022 com prazo total de pagamento de 8 anos, sendo 3 anos de carência e 5 anos de amortização. A operação 
será garantida por (i) fiança bancária proporcional a 100% do valor de cada desembolso; e (ii) vinculação de recebíveis 
proporcional a 5% do valor de cada desembolso. Até a presente data, não houve quaisquer desembolsos.

DIRETORIA

Aos Administradores e Acionista da TIM S.A.Rio de Janeiro - RJ.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da TIM S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da TIM S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas ope-
rações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accoun-
ting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstra-
ções contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa 
auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresen-
tado no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, 
nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de 
distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles 
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações 
contábeis da Companhia.
Provisão para contingências tributárias
A Companhia possui assuntos de natureza tributária em discussão em várias esferas processuais, no montante de 
R$16.450 milhões, para os quais, com base em opinião e seus consultores jurídicos, foi constituída provisão para 
contingências no montante de R$255 milhões no balanço patrimonial, enquanto R$16.195 milhões foram divulgados 
pela Companhia como perdas possíveis, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 23. 
A determinação do valor da provisão e dos valores divulgados depende de julgamentos críticos da Administração, 
a partir da análise dos processos e de correspondente prognósticos de sua resolução final pelos seus consultores 
jurídicos.  A auditoria da avaliação da Administração sobre a probabilidade de perda nos processos tributárias é com-
plexa, altamente subjetiva e baseada em interpretações da legislação tributária e decisões judiciais, pois há incerteza 
significativa nas estimativas relacionadas ao resultado das decisões judiciais, a evolução da jurisprudência e à posição 
das autoridades fiscais.
Além disso, considerando a magnitude dos valores envolvidos, quaisquer mudanças nas estimativas ou premissas, 
que impactam a determinação do prognóstico de perda, pode trazer impactos relevantes às demonstrações contábeis 
da Companhia e por essa razão foi considerado como significativa área de foco em nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu este assunto
Como resposta de auditoria para este assunto, nossa abordagem incluiu, dentre outros, os seguintes procedimentos:
Solicitamos e obtivemos confirmação junto a todos os consultores jurídicos, internos e externos, que estão envolvidos 
nos processos tributários da Companhia, confirmando valores e prognósticos dos processos, conforme determinado 
pela Administração da Companhia.
Para testar a avaliação da Companhia sobre o prognóstico de perda nos processos tributários, nossos procedimentos 
de auditoria incluíram, entre outros, o envolvimento de nossos especialistas em assuntos tributários para auxiliar-nos 
na avaliação dos prognósticos realizados por advogados externos para as contingências tributárias mais significativas 
da Companhia.
Adicionalmente, solicitamos ao cliente que obtivesse, para os processos tributários de maior relevância, opiniões de 
outros consultores jurídicos, com o objetivo de avaliar a razoabilidade do prognóstico determinados pelos consultores 
jurídicos da Companhia responsáveis pelos respectivos processos, bem como avaliar os argumentos, jurisprudências 
e/ou estratégia de defesa adotadas pelos consultores jurídicos da Companhia.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a provisão e a divulgação das contingências 
tributárias, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas de 
reconhecimento e mensuração da referida provisão adotados pela Administração, assim como as respectivas divul-
gações na Nota Explicativa nº 23, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto
PIS e Cofins a recuperar
A Companhia registrou créditos fiscais no montante de R$3.023 milhões na rubrica “Impostos, taxas e contribuições 
diretos a recuperar” do balanço patrimonial, oriundos de processos judiciais transitados em julgado em 2019 rela-
cionados com decisão definitiva favorável em Tribunais Superiores que discutiam a exclusão do ICMS da base de 
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, a favor da controlada da Companhia. Os referidos processos judiciais 
reconheceram o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para os períodos cobertos pelas 
ações, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 9. A Companhia recebeu a autorização da autoridade competente 
no Brasil para iniciar a compensação desses créditos com obrigações tributárias federais, visto que parte das ações 
judiciais da Companhia visa garantir a continuidade da compensação dos créditos. 
A auditoria da avaliação da Administração com relação ao montante do crédito é complexa e subjetiva, principalmente 
devido aos seguintes fatores: (i) o valor do crédito e a base de cálculo não estão explícitos na sentença judicial quanto 
ao método de cálculo do crédito favorável à Companhia; (ii) o reconhecimento e a estimativa do prazo e do valor da uti-
lização dos créditos tributários envolve a estimativa das receitas futuras da Companhia, entre outras premissas chave. 
Por essas razões, a avaliação, mensuração e divulgação desse assunto foi considerada como área de foco em nossa 
auditoria.
Como nossa auditoria conduziu este assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, com a assistência dos nossos especialistas tributários: (i) 
a leitura e avaliação das decisões e discussão com a Administração sobre as conclusões obtidas pela Administração 

da Companhia para o adequado momento do reconhecimento do crédito tributário decorrente das decisões favoráveis 
à Companhia quando do trânsito em julgado, bem como o seu valor: (ii) testes dos cálculos preparados pela Compa-
nhia para mensurar os valores dos impostos a recuperar e a correspondente atualização monetária aplicável para o 
período objeto do processo judicial; (iii) entendimento e avaliação das premissas relevantes relacionados ao processo 
de mensuração do ativo adotado pela Administração da Companhia.
Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da 
Administração, consideramos aceitáveis os critérios e as estimativas da Administração, assim como a respectivas 
divulgações nas Notas Explicativas nº 9, 28 e 29, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Adoção da Norma Contábil de Arrendamentos (CPC 06 (R2) / IFRS 16)
A Companhia adotou o CPC 06 (R2) “Arrendamentos”, equivalente à norma internacional IFRS 16, Leases, de forma 
retrospectiva, com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido na data da aplicação inicial, ou seja, 1º de 
janeiro de 2019. A adoção inicial desta norma resultou no reconhecimento de ativos de direito de uso e passivo de 
arrendamento no valor de R$5.256 milhões em 1º de janeiro de 2019.
A Administração da Companhia concluiu o estudo sobre os impactos dessa nova norma em suas demonstrações con-
tábeis, que incluiu: (i) estimativa do prazo do arrendamento, considerando um período não cancelável e os períodos 
cobertos por opções de extensão do prazo do arrendamento, quando esse exercício depender apenas da Companhia 
e estiver razoavelmente certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamento inerentes ao 
setor de telecomunicações; (iii) uso de premissas no cálculo da taxa de desconto, que foi baseada na taxa de juros in-
cremental do período do contrato; (iv) desenho e implementação de controles internos para capturar adequadamente 
modificação ou cancelamento de contratos devido ao curso do vencimento do arrendamento e identificação de novos 
contratos de arrendamento.
A validação de relatórios e ferramentas implementadas pela Administração da Companhia para garantir a totalidade 
e integridade dos contratos de arrendamento, bem como a coleta de dados apropriada e a mensuração dos saldos e 
transações registrados nas demonstrações contábeis foram altamente complexas devido a quantidade significativa de 
contratos de arrendamentos mercantil, em virtude de diversos arrendamentos de compartilhamento de infraestrutura 
de rede, com demais operadoras participantes do mercado, com pagamentos registrados de forma linear ao longo dos 
prazos dos contratos.
Além disso, existem certos aspectos da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 que requerem que a Administração exerça 
julgamento significativo, como a determinação da taxa incremental de empréstimo e a classificação de arrendamentos 
individuais com base em seus prazos contratuais. 
Por essas razões, a avaliação, mensuração e divulgação desse assunto foi considerada como área de foco em nossa 
auditoria.
Como nossa auditoria conduziu este assunto
Como resposta de auditoria para este assunto, nossa abordagem incluiu, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
(i) análise e inspeção dos contratos vigentes na data de adoção e celebrados em 2019, a fim de avaliar se a população 
de arrendamentos está completa; (ii) comparação do contrato incluído na população fornecida pelo departamento 
de compras com os contratos considerados no escopo da nova norma contábil, verificando a possível existência de 
contratos que não estão sendo considerados; (iii) testes em base de amostragem, para garantir se os dados utilizados 
pela Companhia na mensuração dos valores de arrendamento, são consistentes com os contratos originais; (iv) se 
a adequação da taxa de desconto utilizada pela Companhia está consistente com a norma contábil; (v) a adequação 
do modelo utilizado pela Companhia para determinar os passivos de arrendamento; (vi) avaliação das divulgações 
efetuadas nas demonstrações contábeis. 
Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da 
Administração, consideramos aceitáveis os critérios e as estimativas da Administração, assim como a respectivas 
divulgações nas Notas Explicativas nº 2, 13 e 15, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto
Outros assuntos 
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de 
IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demons-
trações contábeis tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações contábeis da TIM S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram auditadas por 
outro auditor independente que emitiu, em 20 de Março de 2019, com uma opinião sem modificação sobre essas 
demonstrações contábeis. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da admi-
nistração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Manoela de Paiva Suassuna
CRC RJ - 102467/O-5
CPF 806.902.117-91
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Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às infor-
mações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para ex-
pressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-

mente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências signi-
ficativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicá-
veis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais sig-
nificativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descre-
vemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 6 de março de 2020.
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20 A 31 DE MARÇO/2020

CALENDÁRIO FISCAL
DIA ESPECIFICAÇÃO
20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e 
contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações 
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, 
segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à 
retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil 
após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na 
contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa 
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados 
neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, 
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram 
pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da 
Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das 
empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que 
optarem pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da 
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e 
Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.

31 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro real Anual que apuraram diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, 
no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente 
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou 
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen 
estão dispensadas da apresentação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades 
encarregadas do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de ações escriturais quando contratada pela 
companhia emissora para manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda 
sobre o ganho de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido o prazo 
legal para seu pagamento.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, 
em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual 
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes 
ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real anual que apuraram diferença positiva entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas 
pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou 
não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações 
com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão 
temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, 
com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e 
exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da 
Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para 
ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, a administração da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras da Companhia, com o relatório dos auditores indepen-
dentes, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A Companhia encerrou o exercício de 2019 com lucro de MR$2.348.401 e patrimônio líquido de MR$15.007.348. Os membros da administração agradecem 
pelo apoio e pela confiança que lhes foi depositada e colocam-se à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima mencionados. Rio de Janeiro, 06 de março de 2020.

Notas 2019 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 - 57
Títulos e valores mobiliários 4 18.704 18.693
Dividendos a receber 5 354.647 215.119
Impostos, taxas e contribuições a recuperar 6 13.460 29.651
Outros ativos 11 8.929 17.547

395.740 281.067
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Impostos, taxas e contribuições a recuperar 6 434 434
Depósitos judiciais 7 13.519 16.072

13.953 16.506
Investimentos 8 14.937.383 13.184.635
Total Ativo não Circulante 14.951.336 13.201.141
Total do ativo 15.347.076 13.482.208

Passivo e patrimônio líquido Notas 2019 2018
Circulante
Fornecedores 216 92
Obrigações trabalhistas 22 79
Impostos, taxas e contribuições a recolher 9 17.970 30.285
Dividendos a pagar 11.d 316.076 191.703
Outros passivos 12 5.444 14.008

339.728 236.167
Não Circulante
Provisão para processos judiciais
 e administrativos 10 - 93

Total do passivo 339.728 236.260
Patrimônio líquido
Capital social 11.a 7.164.842 7.164.842
Reservas de capital 11.b 41.212 38.881
Reservas de lucros 11.c 7.760.462 5.997.313
Resultado de operações com acionistas 
não controladores 41.555 44.346
Ajustes de avaliação patrimonial (723) 566

Total do patrimônio líquido 15.007.348 13.245.948
Total do passivo e do patrimônio líquido 15.347.076 13.482.208

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas 13 (765) (2.549)
Resultado da equivalência patrimonial 8 2.411.858 1.695.087
Outras despesas, líquidas (2.106) (1.523)

Lucro operacional 2.408.987 1.691.015
Receitas (despesas) financeiras:
Receitas financeiras 14 3.998 1.800
Despesas financeiras 15 (61.975) (50.456)
Variações cambiais, líquidas 2 (2)

(57.975) (48.658)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 2.351.012 1.642.357
Imposto de renda e contribuição social 16 (2.611) (1.671)
Lucro líquido do exercício 2.348.401 1.640.686
Lucro por ação atribuível aos acionistas da 
Companhia (expresso em R$ por ação)
Lucro básico e diluído por ação 17 0,15 0,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 2.348.401 1.640.686
Outros componentes do resultado abrangente
Item que não será reclassificado para o resultado:
Plano de pensão e outros benefícios pós-emprego (1.952) (142)
Tributos diferidos 664 49

Total do resultado abrangente do exercício 2.347.113 1.640.593
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Resultado de 
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Lucros 
acumula-

dos Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7.164.842 38.881 479.0844.573.082 945.147 - 44.346 566 - 13.245.948
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 2.348.401 2.348.401
Reflexo do valor de benefício pós-emprego lançado 
diretamente no patrimônio líquido da controlada - - - - - - - (1.289) - (1.289)

Total do resultado abrangente do exercício - - - - - - - (1.289) 2.348.401 2.347.112
Total de contribuições de acionistas
 e distribuições aos acionistas
Opções de compra de ações - 2.331 - - - - - - - 2.331
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal (nota 11) - - 107.712 - - - - - (107.712) -
Dividendos propostos (nota 11) - - - - - - - - -
Constituição de reserva de benefício fiscal (nota 11) - - - 194.161 - - - (194.161) -
Dividendo adicional proposto (nota 11) - - - - - - - - - -
Constituição de reserva para expansão (nota 11) - - -1.455.716 - - - - (1.455.716) -
Distribuição de dividendos complementares 2016 - - - - - - - - -
Juros sobre capital próprio (nota 11) - - - - - - - - (590.812) (590.812)
Dividendos lançados diretamente no 
 patrimônio líquido - - - 5.560 - - - - - 5.560
Compra de ações em tesouraria, líquida de alienações - - - - - - 3.542 - - 3.542

Mudança participação societária - - - - - - (6.333) - - (6.333)
Total de contribuições de acionistas
 e distribuições aos acionistas - 2.331 107.7121.461.276 194.161 - (2.791) - (2.348.401) (585.712)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 7.164.842 41.212 586.7966.034.358 1.139.308 - 41.555 (723) - 15.007.348
Saldos em 1º. de janeiro de 2018 7.164.842 33.465 401.9273.648.328 847.603 69.001 51.266 660 - 12.217.092
Impacto da adoção inicial de novos pronunciamentos
 contábeis (nota 2.f) - - - (41.379) - - - - - (41.379)

Saldos em 1º. de janeiro de 2018 ajustado 7.164.842 33.465 401.9273.606.949 847.603 69.001 51.266 660 - 12.175.713
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 1.640.686 1.640.686
Reflexo do valor de benefício pós-emprego lançado
 diretamente no patrimônio líquido da controlada - - - - - - - (94) - (94)

Total do resultado abrangente do exercício - - - - - - - (94) 1.640.686 1.640.592
Total de contribuições de acionistas
 e distribuições aos acionistas
Opções de compra de ações - 5.416 - - - - - - - 5.416
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal (nota 11) - - 77.157 - - - - - (77.157) -
Dividendos propostos (nota 11) - - - - - - - - -
Constituição de reserva de benefício fiscal (nota 11) - - - 97.544 - - - (97.544) -
Dividendo adicional proposto (nota 11) - - - - - - - - - -
Constituição de reserva para expansão (nota 11) - - - 961.530 - - - - (961.530) -
Distribuição de dividendos complementares 2017 - - - - - (69.001) - - (69.001)
Juros sobre capital próprio (nota 11) - - - - - - - - (504.455) (504.455)
Dividendos lançados diretamente no patrimônio líquido - - - 4.603 - - - - - 4.603
Compra de ações em tesouraria, líquida de alienações - - - - - - (2.711) - - (2.711)

Mudança participação societária - - - - - - (4.209) - - (4.209)
Total de contribuições de acionistas
 e distribuições aos acionistas - 5.416 77.157 966.133 97.544 (69.001) (6.920) - (1.640.686) (570.357)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7.164.842 38.881 479.0844.573.082 945.147 - 44.346 566 - 13.245.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 2.351.012 1.642.357
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa 
líquido
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial 7 (2.411.858) (1.695.087)
Provisão para processos administrativos
 e judiciais 2.068 (841)
Atualização monetária sobre depósitos
 e processos administrativos e judiciais 3.706 (189)
Impostos sobre eventos financeiros 60.328 51.482

5.256 (2.278)
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Impostos e contribuições a recuperar 22.327 (25.003)
Dividendos recebidos 4 517.259 419.989
Depósitos judiciais 2.687 1.762
Outros ativos 8.574 (1.728)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas (57) 79
Fornecedores 124 (183)
Impostos, taxas e contribuições (20.396) 28.101
Pagamentos de processos judiciais e
 administrativos (6.001) -
Outros passivos (68.849) (51.108)
Caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 460.924 369.631
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (11) (18.693)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (11) (18.693)
Atividades de financiamentos
Dividendos pagos (460.970) (381.753)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamentos (460.970) (381.753)
Aumento (redução) em caixa
 e equivalentes de caixa (57) (30.815)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 57 30.872
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício - 57

►1. Contexto operacional
1.a Estrutura societária
A TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“TIM Brasil” ou “Companhia” 
ou “Grupo”) é uma Companhia por ações, de capital fechado, com sede 
na cidade do Rio de Janeiro, controlada integralmente pela Telecom Italia 
Finance S.A. – uma empresa do Grupo Telecom Italia. A TIM Brasil tem 
como principal objetivo exercer o controle de sociedades exploradoras de 
serviços de telecomunicações, incluindo telefonia móvel pessoal e outros, 
nas áreas de suas concessões e / ou autorizações. Os serviços prestados 
pelas controladas da TIM Brasil são regulados pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (“Anatel”).

Telecom Italia Finance S.A.

TIM Brasil Serv. e Part. S.A. Free Float

TIM Participações S.A.

TIM S.A.

100%

100%

67% 33%

* Telecom Italia S.p.A. detém uma ação de TIM Brasil Serv. E Part. S.A.

Reorganização societária
Em 25 de julho de 2017, foi aprovado em Reunião do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, projeto de reorganização societária de suas contro-
ladas TIM Celular S.A e Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), por meio 
da incorporação da TIM Celular pela Intelig.  Em 6 de setembro de 2017, foi 
averbado o ato societário de transformação da Intelig para sociedade anôni-
ma de capital fechado e alteração de sua denominação social para TIM S.A.. 
Em 30 de setembro de 2018, a administração da Companhia havia obtido to-
das as aprovações e anuências necessárias junto à terceiros para proceder 
com a referida incorporação. Consequentemente, a administração da Com-
panhia procedeu a incorporação em 31 de outubro de 2018 mediante acer-
vo líquido contábil da entidade TIM Celular, no montante de R$17.035.254 
conforme laudo de avaliação emitido por peritos independentes. Ainda, 
como resultado dessa incorporação societária, o montante de R$952.368 
referente ao imposto de renda diferido ativo decorrente do prejuízo fiscal e 
base negativa da TIM S.A., foram reconhecidos em 30 de setembro de 2018.
As variações do patrimônio da TIM Celular entre a data do laudo e do ato 
societário de incorporação, foram transferidas, absorvidas e incorporadas 
ao resultado operacional da TIM S.A., conforme previsto no protocolo de 
incorporação. Como resultado da incorporação, todas as operações da TIM 
Celular foram transferidas para a TIM S.A., que a sucedeu em todos os seus 
bens, direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito.

Controlada direta – TIM Participações S.A.
A Companhia é controladora da holding TIM Participações S.A. (“TIM Partici-
pações”), sendo detentora de 66,58% em 31 de dezembro de 2019 (66,58% 
em 31 de dezembro de 2018) de seu capital social. As ações desta controla-
da são negociadas na B3 (anteriormente BM&F/Bovespa). Adicionalmente, 
a TIM Participações possui recibos de depósito americanos (American De-
positary Receipts – ADR), nível II, negociados na Bolsa de Nova York – EUA. 
Como consequência, a controlada está sujeita às normas da Comissão de Va-
lores Mobiliários (“CVM”) e da Securities and Exchange Commission (“SEC”). 
Controlada indireta – TIM S.A.
TIM S.A. (atual denominação de INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e 
sucessora por incorporação de TIM CELULAR S.A.).
A Companhia detém a totalidade das ações do capital da TIM S.A., sendo que 
esta controlada presta Serviço Telefônico Fixo Comutado (“STFC”) nas mo-
dalidades Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, 
assim como o Serviço Móvel Pessoal (“SMP”) e o Serviço de Comunicação 
Multimídia (“SCM”), em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
Coligada - TI Audit Compliance Latam S.A.
A Companhia possui 30% de participação direta no capital da TI Audit Com-
pliance Latam S.A., empresa que possui como objeto social a prestação de 
serviços relacionados à gestão administrativa de empresas e a participação 
em outras sociedades. Atualmente, a TI Audit não possui participação em 
outras sociedades.
►2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as deliberações 
emitidas pela CVM e os pronunciamentos, orientações e interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração na sua gestão. Adicionalmente, a Companhia considerou 
as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07 na preparação 
das suas demonstrações financeiras. Desta forma, as informações relevan-
tes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e 
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
Conforme CPC 36 (R3), a controladora pode deixar de apresentar as de-
monstrações financeiras consolidadas, somente se todas as condições a 
seguir forem cumpridas, além do permitido legalmente:
(a) a controladora é ela própria uma controlada (integral ou parcial) de outra 
entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aque-
les sem direito de voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à 
não apresentação das demonstrações financeiras consolidadas pela con-
trolada;
(b) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais da controladora não são 
negociados publicamente;
(c) a controladora não arquivou e não está em processo de arquivamento 
de suas demonstrações financeiras junto a CVM ou outro órgão regulador, 
visando a distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumentos 
no mercado de capitais; e
(d) a controladora final ou qualquer controladora intermediária da controla-
dora, disponibiliza ao público suas demonstrações financeiras consolidadas 
e em conformidade com os Pronunciamentos do CPC.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia atende todas as condições 
acima descritas.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas 
respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário.
a. Critérios gerais de elaboração e divulgação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo his-
tórico como base de valor e ativos e passivos financeiros (inclusive instru-
mentos financeiros derivativos) mensurados ao valor justo.
As demonstrações financeiras individuais , foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relatório 
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Pelo fato de que 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações fi-
nanceiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às 
demonstrações financeiras separadas, uma vez que essa norma passou 
a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controla-
das, coligadas e joint ventures nas demonstrações separadas, elas também 
estão em conformidade com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). Essas demonstrações 
individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras 
consolidadas. 
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigi-
bilidade. Os mesmos são classificados como circulantes quando for prová-
vel que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. Exceção a este proce-
dimento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos (ativos e passivos) e passivos contingentes que estão clas-
sificados integralmente no longo prazo.
Os juros pagos são classificados como fluxo de caixa de financiamentos na 
demonstração dos fluxos de caixa pois representam custos de obtenção de 
recursos financeiros. 
b. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Real (R$).
Transações em moeda estrangeira são reconhecidas pela taxa de câmbio 
na data da transação. Itens monetários em moeda estrangeira são conver-
tidos para o Real pela taxa de câmbio na data do balanço, informada pelo 
Banco Central do Brasil. Os ganhos e as perdas cambiais atrelados a estes 
itens são registrados na demonstração do resultado.
c. Aprovação das demonstrações financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração da Companhia em 6 de março de 2020.
d. Novas normas, alterações e interpretações de normas
Dentre as novas normas e/ou interpretações que entraram em vigor a partir 
de 1º de janeiro de 2019, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e pelo International Accounting Standards Board (IASB), as 
seguintes normas e/ou interpretações apresentaram impacto relevante nas 
demonstrações financeiras da Companhia:
IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil (Leases)
Em julho de 2014, o IASB emitiu o IFRS 16, que substitui o IAS 17, sendo 
essa norma aplicável para os períodos anuais iniciados em ou após 1º de 
janeiro de 2019, e deliberado pela CVM em 21 de dezembro de 2017.
A nova norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensura-
ção, apresentação e divulgação de arrendamentos, exigindo que os arren-
datários reconheçam os ativos e passivos decorrentes dos contratos de 
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arrendamento, exceto contratos de curto prazo, ou seja de 12 meses ou 
menos, ou contratos em que o ativo subjacente seja de baixo valor. Ainda, 
a nova norma prevê que o arrendatário deve aplicar este pronunciamento a 
seus arrendamentos de duas formas:
(i) Retrospectivamente, a cada período anterior, apresentado de acordo 
com o IAS 8/CPC 23 (Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi-
cação de Erro); ou 
(ii) Retrospectivamente, com efeito cumulativo da aplicação inicial deste 
pronunciamento, reconhecido como ajuste no saldo de abertura de lucros 
acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme apro-
priado) na data da aplicação inicial.
A Companhia decidiu adotar o IFRS 16 /CPC 06 (R2) de forma retrospectiva, 
com efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido na data da aplicação 
inicial, ou seja, 1° de janeiro de 2019. Adicionalmente, a Companhia decidiu 
aplicar determinados expedientes práticos permitidos na adoção inicial da 
norma, tais como, (i) não reavaliação de contratos de arrendamento mer-
cantil financeiro anteriormente reconhecidos de acordo com o CPC 06 (IAS 
17) na mensuração inicial do passivo financeiro de arrendamento de acordo 
com o novo pronunciamento contábil e a ICPC 03 (IFRIC 4); (ii) exclusão 
de contratos de arrendamentos com vencimento nos próximos doze meses, 
sem provável intenção de renovação pela Companhia e a exclusão dos 
contratos de leasing considerados de baixo valor; (iii) não aplicação dessa 
nova norma a contratos que não foram anteriormente identificados como 
contendo arrendamento, utilizando o CPC 06 (IAS 17) e a ICPC 03 (IFRIC 
4); e (iv) aplicação de taxa de desconto única à carteira de arrendamentos 
com características razoavelmente similares (tais como os arrendamentos 
com prazo de arrendamento remanescente similar para uma classe similar 
de ativo subjacente em ambiente econômico similar). 
A Companhia possuía quantidade significativa de contratos de arrenda-
mento no qual atua como arrendatária, sendo que atualmente parte desses 
contratos são reconhecidos como arrendamentos operacionais, sendo os 
pagamentos contabilizados de forma linear ao longo do prazo do contrato. 
A Companhia concluiu o estudo dos impactos dessa nova norma em suas 
demonstrações financeiras da Companhia, que incluiu: (i) uma estimativa do 
prazo de arrendamento, considerando período não cancelável e os períodos 
cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando o exercício 
depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente certo; (ii) 
revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamento ine-
rentes a indústria de telecomunicações; (iii) utilização de determinadas pre-
missas para calcular a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremen-
tal de juros para o período do contrato; dentre outras. Ainda, pela relevância 
dos contratos de arrendamento de infraestrutura, especificamente, Torres 
de Transmissão, a Companhia decidiu reconhecer separadamente os com-
ponentes de arrendamento e não arrendamento para essa classe de ativo.
O aumento do passivo de arrendamento devido ao reconhecimento do direito 
de uso dos ativos resulta em um aumento na dívida líquida da Companhia, sen-
do a depreciação e os juros reconhecidos na demonstração do resultado como 
uma substituição das despesas de arrendamento operacional (“aluguel”).
Em relação aos aspectos qualitativos, as principais transações que deverão 
ser impactadas por essa nova norma incluem: aluguel de veículos, aluguel 
de lojas e quiosques em shopping centers, aluguel de site, terrenos e com-
partilhamento de infraestrutura.
►3. Caixa e equivalentes de caixa
São ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. A Administração da Companhia determina a 
classificação dos seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

2019 2018
Caixa e bancos - 57
Aplicações financeiras de livre disponibilidade:

CDB/Compromissadas - -
- 57

Os Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”) e Operações Compromis-
sadas são títulos nominativos emitidos por bancos e vendidos ao público 
como forma de captação de recursos. Tais títulos podem ser negociados 
durante o prazo contratado, a qualquer momento, sem perda significativa 
em seu valor e são utilizados para o cumprimento das obrigações de curto 
prazo pela Companhia.
►4. Títulos e Valores mobiliários 

2019 2018
FIC: (1)
Títulos Públicos 3.107 5.297
Operações compromissadas (2) 8.332 8.868
Letra Financeira 2.594 2.301
Outros (3) 4.671 2.227

18.704 18.693
Parcela circulante 18.704 18.693
Parcela não circulante - -
(¹) Em agosto de 2017, a Companhia investiu em FIC’s abertos (Fundo de 
Investimento em Cotas). Os Fundos são compostos em sua maioria por títu-
los públicos e papéis de instituições financeiras de primeira linha. A remune-
ração média em 2019 dos FIC’s foi de 99,67% (100,81% em 31 de dezem-
bro de 2018) da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 
(²) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com o 
compromisso de recompra do título por parte do próprio banco em até um 
dia e com taxas predeterminadas. Essas operações compromissadas são 
lastreadas por títulos públicos federais e são utilizadas pelo fundo com o 
objetivo de remunerar o capital disponível em caixa.
(3) Está representado por: Debêntures, FIDC, Notas Comerciais, Notas Pro-
missórias, Cédula de Crédito Bancário.
►5. Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui saldo a receber de juros 
sobre capital próprio e dividendos mínimos obrigatórios, pelo montante de 
R$ 354.647 (2018 – R$ 215.119), sendo prevista a liquidação no início do 
próximo exercício.
►6. Impostos e contribuições a recuperar

2019 2018
Imposto de renda e contribuição social 2.526 2.094
PIS / COFINS 555 555
Outros (*) 10.813 27.436

13.894 30.085
Parcela circulante (13.460) (29.651)
Parcela não circulante 434 434
(*) o valor está representado principalmente pelo IRRF sobre JSCP
►7. Depósitos judiciais
São registrados ao custo histórico e atualizados conforme a legislação vi-
gente:

2019 2018
Cível 995 850
Trabalhista 11.218 14.282
Tributário - -
Outros 1.306 940
Parcela não circulante 13.519 16.072
A Companhia estima que as causas envolvendo os depósitos demonstra-
dos acima levem mais de 1 ano para serem encerradas. Sendo assim, a 
totalidade dos saldos foi registrada no ativo não circulante.
Cível
Tratam-se de valores depositados em juízo para garantia de execuções em 
processos cíveis cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela 
Companhia. 
Trabalhista
Trata-se de valores depositados em juízo referentes a garantias, a execu-
ções efetuadas e depósitos para interposição dos recursos cabíveis, nos 
quais ainda há a discussão nos autos sobre a matéria ou valores devidos. 
►8. Investimentos
As participações societárias em controladas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial somente nas demonstrações financeiras individuais.
(a) Participação em empresa controlada:

2019
TIM

Participações
(controlada)

TI Audit 
Latam

(coligada) Total
Quantidade de ações/quotas detidas 1.611.969.946 450.000
Participação no capital total 66,60% 30%
Patrimônio líquido 22.431.818 1.937
Valor do investimento 14.936.834 549 14.937.383
Lucro líquido do exercício 3.622.127 (110) 3.622.017
Resultado de equivalência patrimonial 2.411.891 (33) 2.411.858

2018
TIM

Participações
(controlada)

TI Audit 
Latam

(coligada) Total
Quantidade de ações/quotas detidas 1.611.969.946 450.000
Participação no capital total 66,60% 30%
Patrimônio líquido 19.794.837 1.937
Valor do investimento 13.184.054 581 13.184.635
Lucro líquido do exercício 2.545.101 (131) 2.544.970
Resultado de equivalência patrimonial 1.695.126 (39) 1.695.087

(b) Mutação do investimento em empresas controladas: 
TIM

Participações
(controlada)

TI Audit 
Latam

(coligada) Total
Saldo do investimento em
 31 dezembro 2017 12.093.409 620 12.094.029
Resultado de equivalência patrimonial 1.695.126 (39) 1.695.087
Opções de compra de ações 5.416 - 5.416
Dividendo e juros sobre capital próprio (566.107) - (566.107)
Dividendos não reclamados
 de controlada 4.603 - 4.603
Complemento de benefício
 pós-emprego de controlada (94) - (94)
Reflexo Ações em tesouraria
 de controlada36,1 (2.711) - (2.711)
‘Impacto da adoção inicial das novas
 normas contábeis (nota 2.f) (41.379) - (41.379)
Mudança de participação societária (4.209) - (4.209)
Saldo do investimento em
 31 dezembro 2018 13.184.054 581 13.184.635
Resultado de equivalência patrimo-
nial 2.411.891 (33) 2.411.858
Opções de compra de ações 2.331 - 2.331
Dividendo e Juros sobre capital próprio (662.923) - (662.923)
Dividendos não reclamados
 de controlada 5.560 - 5.560
Complemento de benefício
 pós-emprego de controlada (1.289) - (1.289)
Reflexo Ações em tesouraria
 de controlada 3.544 - 3.544
Mudança de participação societária (6.333) - (6.333)
Saldo do investimento em
 31 de dezembro de 2019 14.936.834 549 14.937.383

►9. Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher

2019 2018
Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher 17.970 30.285
Imposto de renda e contribuição social 2.640 1.642
PIS / COFINS 15.268 11.488
Imposto sobre Serviço - ISS 62 568
Outros (*) - 16.587
Parcela circulante (17.970) (30.285)
Parcela não circulante - -

(*) Em 2018, o saldo era representado por IRRF sobre JSCP.
►10. Provisão para processos judiciais e administrativos
A Companhia é parte integrante em processos judiciais e administrativos, 
nas esferas cível, trabalhista e tributária, que surgem no curso normal de 
seus negócios. 
A provisão é constituída com base em opiniões dos consultores jurídicos da 
Companhia e da Administração, por montantes julgados como suficientes 
e adequados para cobrir perdas e riscos considerados prováveis. As situa-
ções onde as perdas são consideradas prováveis são objeto de divulgação 
por seus valores atualizados, aquelas em que as perdas são consideradas 
possíveis são divulgadas por seus valores atualizados e aquelas em que as 
perdas são consideradas remotas não são divulgadas.
A provisão para processos judiciais e administrativos constituída está com-
posta como segue:

2019 2018
Tributária - 93
A TIM Brasil possui os seguintes montantes envolvidos em processos judi-
ciais e administrativos com probabilidades de perdas consideradas como 
possíveis:

2019 2018
Tributária (i) - 3.961

- 3.961
(i) Tributária
O valor total autuado contra a TIM Brasil em 31 de dezembro de 2017 era 
de R$ 312.784. Deste valor, destaca-se a cobrança administrativa de PIS e 
COFINS sobre os dividendos auferidos por esta holding, que tenham sido 
avaliados sob o método de equivalência patrimonial. Durante o ano de 2018 
houve êxito em favor da Companhia.
►11. Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social é registrado pelo valor efetivamente captado junto aos acio-
nistas, líquido dos custos diretamente atrelados ao processo de captação.
Quando uma empresa do Grupo compra ações do capital da Companhia, 
com intuito de mantê-las em tesouraria, o valor pago, incluindo quaisquer 
custos adicionais diretamente atribuíveis, é deduzido do patrimônio líquido 
da Companhia até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando 
estas ações são subsequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, 
líquido dos custos adicionais diretamente atribuíveis à transação, é incluído 
no patrimônio líquido.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e, o capital social da TIM Brasil está 
representado por 15.865.086.849 ações ordinárias, sem valor nominal, inte-
gralizadas em sua totalidade pela Telecom Italia Finance S.A.. 
O capital subscrito e integralizado está representado da seguinte forma:

2019 2018
Valor integralizado 7.169.030 7.169.030
(-) Custos de captação (4.188) (4.188)
Valor líquido integralizado 7.164.842 7.164.842
b. Reservas de capital
A utilização das reservas de capital obedece aos preceitos do art. 200 da 
Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações. Esta reserva é 
composta da seguinte forma:

2019 2018
Reserva de capital – opções de compra de ações 41.212 38.881

b.1 Opções de compra de ações
Os saldos registrados nesta rubrica representam as despesas da Compa-
nhia e de suas controladas com opções de compra de ações, concedidas 
aos empregados.
c. Reservas de lucros
c.1 Reserva legal
Refere-se à destinação de 5% do lucro líquido relativo ao exercício findo 
em 31 de dezembro de cada ano, até que a reserva iguale 20% do capital 
social. Adicionalmente, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva 
legal quando esta, somada às reservas de capital, exceder 30% do capital 
social. 
Esta reserva só pode ser utilizada para aumentar o capital ou compensar 
prejuízos acumulados.
c.2 Retenção de lucros
Refere-se a valores de lucros retidos, aprovados em Assembleia e utiliza-
dos para expansão dos negócios das controladas da Companhia.
c.3 Reserva de benefício fiscal
A controlada usufrui de benefícios fiscais que preveem restrições na distri-
buição dos lucros desta controlada. Segundo a legislação que estabelece 
estes benefícios fiscais, o valor do imposto que deixar de ser pago em vir-
tude de isenções e reduções da carga tributária não poderá ser distribuído 
aos sócios e constituirá reserva de incentivo fiscal da pessoa jurídica. Tal 
reserva somente pode ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento 
do capital social. Em 31 de Dezembro de 2019 o valor acumulado dos bene-
fícios usufruídos pela controlada equivalem a R$ 1.612.019 (R$1.417.858 
em 31 de dezembro de 2018).

O referido benefício fiscal, corresponde basicamente pela redução do Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) incidente sobre o lucro da explora-
ção apurado nas unidades incentivadas. A controlada atua na área da extin-
ta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDENE/SUDAM), 
sendo os laudos de incentivo fiscal concedidos por estado da federação, 
por período de 10 anos, passíveis de renovação.
d. Dividendos e Juros sobre capital próprio
Os dividendos são calculados de acordo com o estatuto social e com a Lei 
das Sociedades por Ações.
De acordo com seu estatuto, a Companhia deve distribuir como dividendo 
mínimo, relativo a cada exercício social, 1% do lucro líquido ajustado. Os 
ajustes ao lucro são realizados na forma das alíneas a e b, do inciso I, do 
art. 202, da Lei no 6.404/76.
Conforme previsto no estatuto social da Companhia, os dividendos não re-
clamados no prazo de 3 anos reverterão em favor da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os dividendos e JCP foram calculados 
como segue:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 2.348.401 1.640.686
(-) incentivos fiscais não distribuíveis (194.161) (97.544)
(-) Constituição da reserva legal (107.712) (77.157)
Lucro líquido ajustado 2.046.528 1.465.985
Dividendos mínimos calculados com base em
 1% do lucro ajustado 20.465 14.660
Composição dos dividendos a pagar e JCP:
Juros sobre capital próprio 590.812 504.455
Dividendos - -
Total de dividendos e JSCP distribuídos e propostos 590.812 504.455
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre 
JSCP (88.622) (75.668)
Total de dividendos e JCP líquidos 502.190 428.787
Os juros sobre capital próprio pagos e/ou a pagar são contabilizados em 
contrapartida às despesas financeiras as quais, para fins de apresentação 
das demonstrações financeiras são reclassificadas e divulgadas como des-
tinação do lucro líquido do exercício, nas mutações do patrimônio líquido. 
Os juros sobre capital próprio recebidos e/ou a receber são contabilizados 
em contrapartida às receitas financeiras impactando o resultado de equiva-
lência patrimonial. Para fins de apresentação, os impactos no resultado são 
eliminados, sendo apresentada a redução no saldo de investimento.
Dividendo não reclamados - Conforme estabelecido na Lei das Sociedade 
por Ações, os dividendos e juros sobre o capital próprio declarados e não 
reclamados pelos acionistas em até 3 anos, são revertidos ao patrimônio 
líquido no momento de sua prescrição.
Para a demonstração dos fluxos de caixa, os juros sobre o capital próprio 
e dividendos pagos aos seus acionistas estão sendo alocados no grupo de 
“Atividades de Financiamentos”.

►12. Outros ativos / passivos

A TIM Brasil foi arrolada como parte em uma arbitragem internacional re-
lacionada a processos judiciais cíveis e trabalhistas originados na gestão 
do antigo acionista JVCO. Em 2016 houve decisão favorável à TIM Brasil 
quanto às custas legais e perdas associadas a tais processos, e foram re-
gistrados valores a receber no montante de R$9.764 em Outros Ativos. 
Concomitantemente foi registrado em Outros Passivos o mesmo valor pois 
tais valores deverão ser repassados a sua subsidiária TIM Celular, dado 
que os custos relacionados a tais processos foram realizados por tal sub-
sidiária.

►13. Despesas gerais e administrativas
2019 2018

Pessoal (496) (1.097)
Serviços de terceiros (411) (750)
Outras 142 (702)

(765) (2.549)

►14. Receitas financeiras
2019 2018

Juros sobre aplicações financeiras 2.944 2.879
Atualização monetária sobre impostos e depósitos judiciais 1.054 (1.079)

3.998 1.800

►15. Despesas financeiras
2019 2018

Juros sobre impostos e taxas 529 (57)
Atualização monetária (978) 1.211
Pis e cofins s/ eventos financeiros (*) (61.526) (51.610)

(61.975) (50.456)
(*) Representado principalmente pela despesa de PIS e pela Cofins quando 
da distribuição de JSCP no período. 
►16. Despesas de imposto de renda e contribuição social
Devido à natureza de suas atividades (empresa holding), normalmente a 
Companhia apura, ano a ano, prejuízos fiscais e bases negativas de con-
tribuição social. Sendo assim, o imposto de renda e a contribuição social 
correntes apurados geralmente são nulos. 
No exercício de 2019, a Companhia apurou imposto no valor de R$(2.611) 
devido a receita financeira sobre aplicações financeiras realizadas ao longo 
do ano.
Dado que a Companhia apurou um lucro fiscal, utilizou-se de parte do saldo 
acumulado de prejuízos fiscais de IRPJ e de base negativa do CSLL. As-
sim, ao final do exercício de 2019, o saldo acumulado de prejuízos fiscais 
montava em R$373.928 (377.286 em 31 de dezembro de 2018). O valor 
acumulado de base negativa de contribuição social é o mesmo.

2019 2018
Imposto de renda e contribuição social (2.611) 1.671
Devido à ausência de histórico de lucros fiscais em função de não se tratar 
de uma empresa operacional, a Companhia não constitui saldos de IR e 
CSLL diferidos ativos sobre estes montantes.
►17. Lucro por ação
(a) Básico
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível 
aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 
emitidas durante o período.

2019 2018
Lucro atribuível aos acionistas da sociedade 2.348.401 1.640.686
Quantidade média ponderada de ações emitidas 
(milhares) 15.865.087 15.865.087
Lucro básico por ação (expresso em R$) 0,15 0,10
(b) Diluído
Não há ações potenciais diluitivas da participação dos atuais acionistas. 
Sendo assim, o cálculo do lucro diluído por ação é igual ao lucro básico 
por ação.

►18. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
Os principais instrumentos financeiros que a Companhia utiliza possuem 
alta liquidez e baixo risco de mudança de valor (equivalentes de caixa).
A Companhia não possui operações com derivativos.
Gestão de Risco
A Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental para 
apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os riscos 
aos quais a Companhia está exposta decorrem substancialmente, das ope-
rações realizadas pelas suas controladas. 

A Companhia desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o ob-
jetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está ex-
posta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis negociadas 
no mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), 
como também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros 
para com ela (risco de crédito), aqueles inerentes aos processos produtivos 
(risco operacional) e aqueles oriundos do risco de liquidez.
►19. Honorários da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui: diretores estatutários e o Conse-
lho de Administração. A remuneração do pessoal-chave da Administração, 
por seus serviços, foi de R$192 em 2019 (R$452 em 2018).

Presidente: Pietro Labriola
Membros: Lorenzo Canu

Sabrina di Bartolomeo
Biagio Murciano

Mario Girasole - Diretor Presidente

Gustavo Baptista Alves - Diretor

Jaques Horn - Diretor Jurídico e Secretário

Manoela de Paiva Suassuna

CRC RJ-102467/O-5
CPF 806.902.117-91

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA CONTADORA RESPONSÁVEL
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.600.854/0001-34

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Acionistas da
TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da TIM Brasil Serviços e Participa-
ções S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. em 31 de dezembro de 
2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. 
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações contábeis da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram auditadas por outro au-
ditor independente que emitiu, em 20 de fevereiro de 2019, com uma opinião 
sem modificação sobre essas demonstrações contábeis. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 

relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contá-
beis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apa-
renta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 

bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às infor-
mações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conse-
quentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências signi-
ficativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2020

ERNST & YOUNG Fernando Alberto S. Magalhães
Auditores Independentes S.S. Contador CRC-1SP133169/O-0
CRC-2SP015199/O-6
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JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão 
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no 
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do 
exercício de 2019, podendo os mesmos ser obtidos na Rua São José, 
nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-
020, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. Nanci Turibio Guimarães - 
Diretora  Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

EDITAL DE CANCELAMENTO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA DE RADIO TAXI MISTA DE TRANSPORTE 

CONSUMO E HABITAÇÃO DOIS MIL LTDA
CNPJ nº 40.288.219/0001-52 - NIRE nº 3340004311   //  EM  28/03/2019.

O Presidente no exercício de suas atribuições informa que, por prudência e 
precaução, visando colaborar com as autoridades públicas de saúde quanto 
a necessidade de proteção da sociedade, face as ameaças de transmissão 
do coronavírus (Covid-19), inclusive atendendo as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, no sentido de evitar aglomerações 
e considerando o decreto Estadual nº 46970/20 art. 04 CANCELA A 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, realizada pelo edital 
de convocação publicado no Jornal Monitor Mercantil no dia 04 de março de 
2020, prevista para o  dia 28/03/2020  na Rua Senador Alencar, 157 – São 
Cristóvão – RJ. Com Primeira convocação às 08:00h, com a presença de 2/3 
dos associados, com segunda convocação às 09:00h, com a presença de 
metade mais um dos associados e em terceira e última convocação às 10:00h 
com a presença de um mínimo de 10(dez) associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de Contas do Exercício do ano 
de 2019. Apresentação de relatório de gestão do órgão de Administração, 
acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório 
de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das Sobras e Perdas 
Apuradas; d) Destinação das Sobras ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 
– Eleição do Conselho de Ética e Disciplina; Eleição do Conselho Fiscal 3 – 
Eleição de um Delegado para representação junto à CCRJ.

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2020.
Jose Carlos Moreira Rodrigues - Dir. Presidente

EDITAL DE CANCELAMENTO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI BARRA 

AMÉRICAS TAXI - CNPJ nº 23.055.218/0001-49
Insc. PMRJ0651.188-0   //  EM  28/03/2019.

O Presidente no exercício de suas atribuições informa que, por prudência e 
precaução, visando colaborar com as autoridades públicas de saúde quanto 
a necessidade de proteção da sociedade, face as ameaças de transmissão 
do coronavírus(Covid-19), inclusive atendendo as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, no sentido de evitar aglomerações 
e considerando o  decreto Estadual nº 46970/20 art. 04  CANCELA A 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, realizada pelo 
edital de convocação publicado no Jornal Monitor Mercantil no dia 04 de 
março de 2020, prevista para o  dia 28/03/2020  na Rua Senador Alencar, 
157 – São Cristóvão – RJ. Com Primeira convocação às 10:30h, com a 
presença de 2/3 dos associados, com segunda convocação às 11:00h, 
com a presença de metade mais um dos associados e em terceira e 
última convocação às 11:30h com a presença de um mínimo de 10(dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação 
de Contas do Exercício do ano de 2019. Apresentação de relatório de 
gestão do órgão de Administração, acompanhado do parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) 
Demonstrativo das Sobras e Perdas Apuradas; d) Destinação das Sobras 
ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 – Eleição do Conselho de Ética e 
Disciplina; Eleição do Conselho Fiscal 3 – Eleição de um Delegado para 
representação junto à CCRJ. Rio de Janeiro, 20 de Março de 2020.

Jadir da Rocha Correa - Dir. Presidente




