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A operadora de telefonia móvel TIM fechou acordo para fundir-se com a Intelig, empresa de 
telefonia fixa local, longa distância nacional e internacional e transmissão de dados em todo o 
País.  
 
O negócio foi fechado ontem com a incorporação por parte da TIM da Holdco Participações, 
controlada pela JVCO.  
 
Assinado pela TIM Participações e por Docas Investimentos, um fato relevante foi enviado à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando o acordo de incorporação entre a TIM 
Participações, sua acionista controladora TIM Brasil, e JVCO Participações, com a 
interveniência da Docas Investimentos, para o controle indireto da Intelig Telecomunicações 
Ltda.  
 
Competitividade aumenta  
 
A negociação vai proporcionar maior nível de competitividade à TIM, com os ganhos de 
sinergia entre as duas redes. Dona de uma infraestrutura nacional de fibra óptica, a Intelig 
permitirá à TIM economia de custos de conexão e interconexão, à medida que puder trafegar 
chamadas e remessas de dados por rede própria, deixando de remunerar redes alheias.  
 
"Ao juntar a sua última milha à fibra óptica da Intelig, a TIM ganha musculatura para competir 
na área corporativa e no mercado residencial", afirma o executivo do setor e ex-presidente da 
BCP, Dante Iacovone.  
 
A operadora de celular controlada pela Telecom Italia poderá enfrentar melhor as concorrentes 
Vivo, Claro e Oi, que possuem, em maior ou menor grau, presença física no território nacional. 
A Vivo conta em São Paulo com a rede de fio de cobre da Telefônica, uma de suas acionistas - 
a outra é a Portugal Telecom.  
 
A Oi está presente no Brasil inteiro, depois da fusão com a Brasil Telecom, e também dispõe 
de infraestrutura de telefonia fixa para complementar a oferta de telefonia celula2A Claro, 
controlada pelo grupo mexicano América Móvil, conta com a rede da coligada Embratel, 
também presente em todo o Brasil. Daí a necessidade da TIM de incorporar novos recursos à 
sua rede de telefonia celular presente em todo o País.Num estágio de desenvolvimento do 
mercado de telecomunicações em que a oferta é convergente e inclui telefonia celular, fixa, TV 
por assinatura e banda larga de acesso à internet, reunir recursos de infraestrutura 
complementares é essencial à sobrevivência das operadoras, afirmou executivo do mercado 
que pediu para não ser identificado.  
 
Código em sobreposição  
 
Ao sobrepor dois códigos de longa distância - 41 da TIM e 23 da Intelig -, a empresa terá de 
se desfazer de um, conforme exigência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
Não está definido por enquanto qual será o código preterido. Será feito estudo para definir 
aquele que encerra maior valor, a fim de dispensar o outro. Situação semelhante já foi vivida 
pela Claro e pela Embratel, que definiram ser o 21 o mais famoso e que deveria permanecer, 
eliminando o 36, da Claro. O mesmo está ocorrendo com a Oi e a Brasil Telecom, que 
sobrepõem 31 e 14, respectivamente.  
 
O acordo, que depende de aprovação da Anatel, prevê que a TIM Participações absorverá o 
acervo líquido da Holdco, que será extinta, conforme o fato relevante. Em seguida, sucederá a 
Holdco em todos os direitos e obrigações, passando a controladora direta da Intelig.  
 
Uma vez consumada, a operação implicará a extinção das quotas representativas do capital 
social da Holdco, que serão substituídas por ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas 



pela TIM Part, e entregues à JVCO, sociedade que detém atualmente o controle direto de 
Holdco.  
 
Endividamento  
 
A Intelig se encontra em processo de reorganização societária e financeira e, em especial, de 
composição com os seus principais bancos credores, sendo a completa e definitiva solução de 
tais passivos, bem como a capitalização de créditos anteriormente detidos pelos seus antigos 
controladores, condição prévia e necessária à implementação da operação, diz o fato 
relevante.  
 
Com a incorporação do acervo líquido da Holdco e do consequente aumento de capital da TIM 
Part, será atribuído à JVCO um percentual de até 6,15% do total de ações ordinárias e até 
6,15% do total de ações preferenciais de emissão da TIM Part à época da operação, sendo que 
tal participação acionária poderá sofrer modificações em função de variações no capital social 
da TIM Part, e/ou da necessidade de ajustes em face do montante da dívida líquida da Intelig 
existente à época da consumação da operação.  
 
Por fim, conforme informa o fato relevante, a incorporação somente estará concluída após a 
verificação e confirmação da correspondente relação de troca median-te laudo de avaliação 
econômico-financeira de instituição financeira de primeira linha.  
 
O acordo de acionistas regula o direito de a JVCO indicar um representante para o conselho de 
administração da Tim Part. Além de condicionada à anuência da Anatel, a operação será 
avaliada como ato de concentração pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC).  
 
Não está prevista sujeição da incorporação à Securities and Exchange Commission (SEC), 
embora sejam negociados American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Valores de Nova 
York.  
 
A TIM encerrou 2008 com 36,4 milhões de clientes, com crescimento de 16,5% sobre o quarto 
trimestre de 2007 e diminuição de sua participação de mercado para 24,2%. A margem Ebitda 
foi de 22,2% em 2008, enquanto a receita líquida total atingiu R$ 13,1 bilhões, com 
crescimento de 5,1%. A receita média por usuário (conhecida pelo jargão Arpu) atingiu R$ 
29,9 no quarto trimestre de 2008, enquanto o lucro líquido foi de R$ 180 milhões em 2008.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A7. 


