
TIM é incluída na nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

São Paulo, 26 de novembro de 2008 – A partir de 1º de dezembro, a TIM passa a integrar a 
seleta carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2008 / 2009, conforme foi 
divulgado ontem pela BM&FBOVESPA. O indicador é composto de ações emitidas por empresas 
que apresentam um elevado comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade 
social.  

A nova carteira, que vigora até o dia 30 de novembro de 2009, reúne as empresas 
selecionadas dentre as 51 participantes que responderam ao questionário desenvolvido pelo 
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). O questionário foi enviado às companhias emissoras 
das 150 ações mais líquidas da BM&FBOVESPA. O ISE é composto por 30 companhias e que 
totalizam R$ 372 bilhões em valor de mercado.  

“Estar no grupo destas 30 empresas é uma ótima notícia para nós, que recebemos nossa 
inclusão no ISE com orgulho e satisfação. Nosso empenho em busca de uma gestão 
sustentável vem de muito tempo e este reconhecimento confirma que estamos no caminho 
certo em busca de uma sociedade mais justa, uma economia mais sustentável, e um planeta 
mais equilibrado.” – celebra Mario Cesar Pereira de Araujo, presidente da TIM Participações.  

Criado em dezembro de 2005, o ISE foi formulado com base no conceito internacional Triple 
Botton Line (TBL) que avalia elementos ambientais, sociais e econômico-financeiros, além de 
outros três indicadores: governança corporativa, características gerais e natureza do produto. 
O indicador reflete o uma carteira composta por ações de empresas com os melhores 
desempenhos em todas as dimensões que medem a sustentabilidade empresarial. Ele foi 
criado para se tornar benchmark (marca de referência) para o investimento socialmente 
responsável e também para estimular as boas práticas no meio empresarial brasileiro. | 
www.bovespa.com.br.  

TIM - Primeira operadora móvel a ter presença em todos os estados brasileiros, a TIM foi 
pioneira no lançamento de diversos produtos e serviços, entre eles a TIM Music Store, loja de 
música integrada no celular e na Internet; e o BlackBerry, a mais conhecida solução móvel de 
e-mails do mundo, disponível para clientes corporativos e individuais. Este ano, a operadora 
lançou serviços de terceira geração, entre os quais destacam-se o TIM Web Banda Larga, a 
Vídeo Chamada e o TIM TV. Dando continuidade à ampliação de seu portifólio de serviços, a 
TIM lançou em setembro o TIM Fixo – a opção mais competitiva e conveniente em telefonia 
fixa residencial.  

Desde 2007, a operadora oferece também o TIM Web, acesso sem fio à Internet; o TIM Mais 
Completo, que une serviços de telefonia móvel, residencial e acesso à Internet; e o TIM Casa 
Flex para clientes de planos Pós e Pré-Pagos, unindo um número fixo e um móvel no mesmo 
aparelho e TIMChip. Por meio de acordos com operadoras nos cinco continentes, a TIM oferece 
Roaming Internacional Pós-Pago em mais de 180 países, transmissão de dados e multimídia 
em mais de 130 países e, em maio de 2006, tornou-se a primeira operadora do País a oferecer 
Roaming Internacional Pré-Pago atualmente em mais de 15 países. Até outubro de 2008, a 
base de clientes da TIM era de 35,75 milhões (fonte: Anatel). Mais informações: 
www.tim.com.br. 
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