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Os Novos Pacotes Passport Internet Corporativo de Roaming Internacional são pacotes para uso do serviço de 

telefonia móvel de dados no exterior, limitados ao valor, prazo de utilização e tamanho do pacote contratado 

pelo Cliente. Esta oferta chega para os Clientes Corporativos com o objetivo de aumentar o leque de ofertas, 

atendendo melhor suas necessidades de dados durante as viagens internacionais. 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

• Os Clientes Pessoa Jurídica , nos planos/ofertas Tim Empresa Nacional, Nosso Modo, Tarifa Flat, Black 

Empresas, Liberty Empresa, Empresa Mundi, Liberty Web ou Nosso Tarifa Zero, que desejarem utilizar 

o serviço no Exterior (Roaming Internacional) somente poderão fazê-lo mediante pedido de ativação 

do serviço de Roaming Internacional pelo administrador de contrato. 

• O cliente deve estar adimplente para utilizar os pacotes. 

• Os pacotes são para consumo individual, ou seja, não podem ser compartilhados com mais acessos. 

• A ativação dos Pacotes Passport Internet Corporativo é realizada mediante a contratação prévia, não 

recorrente de uma das ofertas disponíveis, pelo administrador do Contrato. A Contratação não é 

automática e o Cliente deverá ter o serviço de Roaming Internacional ativo para poder utilizar o 

Pacote Passport Internet Corporativo. 

• Ao contratar o serviço, através de algum dos canais disponíveis, a ativação poderá levar até 24 horas 

e o pacote estará disponível para início de sua utilização pelos próximos 30 dias da data de 

contratação. Uma vez iniciada a utilização do pacote, o cliente terá o período disponível para 

utilização da Oferta de acordo com as características do Pacote Contratado. Os pacotes Passport 

Internet Corporativo terão prazo de validade de 24 horas, 7 dias ou 30 dias corridos, ou até o Cliente 

esgotar a franquia disponível. 

• Para os Clientes Corporativo, estarão disponíveis os Pacotes Passport Internet Corporativo, com 

Franquia de Dados ou para uso do Whatsapp , conforme abaixo: 

 

O Cliente deverá escolher o pacote de acordo com o seu país de destino. Os destinos estão agrupados 

em diferentes grupos, como mostra tabela abaixo e os países de cada um se encontram no site 

www.timempresas.com.br.  
 

ZONA TARIFÁRIA 500MB / 1 dia 3GB / 7 dias 5GB / 7 dias WhatsApp / 7 dias 8GB / 30 dias 

Zona 1 - América do Sul R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 59,90 R$ 799,84 

Zona 2 - América Central - Canadá R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 59,90 R$ 799,84 

Zona 3 - México R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 59,90 R$ 799,84 

Zona 4 - Europa R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 59,90 R$ 799,84 

Zona 5 - Ásia R$ 79,99 R$ 479,94 R$ 639,92 R$ 199,90 R$ 999,90 

Zona 6 - África R$ 79,99 R$ 479,94 R$ 639,92 R$ 199,90 R$ 999,90 

Zona 7 - Oceania R$ 79,99 R$ 479,94 R$ 639,92 R$ 199,90 R$ 999,90 

Zona 8 - Aéreo e Marítimo R$ 79,99 R$ 479,94 R$ 639,92 R$ 199,90 R$ 999,90 

Zona 10 - Ásia Promo R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 79,90 R$ 799,84 

Zona 11 – Operadora Sat. R$ 79,99 R$ 479,94 R$ 639,92 R$ 199,90 R$ 999,90 

Zona 12 – África Promo R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 59,90 R$ 799,84 

Zona 13 – Oceania Promo R$ 49,99 R$ 299,94 R$ 399,92 R$ 59,90 R$ 799,84 

 

ZONA TARIFÁRIA 2GB / 1 dia 5GB / 7 dias 10GB / 7 dias WhatsApp / 7 dias 15GB / 30 dias 

Zona 9 - EUA - Promo R$ 39,99 R$ 239,94 R$ 319,92 R$ 49,90 R$ 639,84 
 

• Ao contratar os novos pacotes Passport de Roaming Internacional, o Cliente está ciente e concorda 

que durante a utilização do serviço de Roaming Internacional nos países com os quais a TIM possui 

acordo, o armazenamento, o tratamento e a transferência das informações da linha, como IMSI e 

MSISDN, e respectivo tráfego no exterior do cliente são transmitidos para a operadora visitada.  
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Logo, esses dados serão objeto de regulamentação do país em vigor, a qual pode ser diferente da 

regulamentação estabelecida no Brasil. 

• Não há transferência de dados cadastrais, tais como RG, CPF, endereço ou qualquer outra 

informação pessoal do cliente, quando em Roaming Internacional. 

2. MÊCANICA FUNCIONAL 
 

• Os Pacotes Passport Internet Corporativo são para uso exclusivo em Roaming Internacional. 

• Os Pacotes Passport Internet Corporativo são válidos para qualquer aparelho que permita utilização 

de Dados e com a função de Roaming Internacional. 

• A utilização de todos os Pacotes Passport Internet Corporativo fica condicionada a contratação prévia. 

Sem ela, o cliente não terá a possibilidade de utilizar dados em Roaming Internacional, ficando 

bloqueado para Dados. 

• O ciclo de utilização dos Pacotes Passport é de 30 dias corridos após a sua contratação, sendo que no 

último dia o pacote será válido até às 23h:59m:59s do horário de Brasília. Caso o cliente não inicie sua 

utilização até essa data, o pacote será expirado. Caso o cliente inicie sua utilização dentro do prazo 

de validade o cliente terá o prazo declarado no pacote para sua utilização (1 dia, 7 dias ou 30 dias) ou 

até o consumo da cota estabelecida. 

• Os Pacotes Passport são válidos para todos os países em que a TIM possui acordo de dados 

(GPRS/EDGE/3G/4G). Para visualizar a cobertura completa e atualizada de Roaming Internacional, será 

necessário consultar o site da TIM Empresas www.timempresas.com.br. 

• Em relação a utilização de dados do pacote, não há redução de velocidade. O Cliente navegará na 

velocidade da rede até atingir toda a franquia, sendo bloqueado e encaminhado para um canal de 

contratação de pacotes (Captive Portal), onde estará disponível todo o catálogo de ofertas 

comercializadas para o segmento. 

• Será considerado dentro da mecânica do pacote o tráfego realizado nas seguintes APNs: TIM Wap, 

TIM Connect Fast, e as demais APNs existentes em Roaming Internacional. 

• O tráfego realizado na APN w-VPN e para APN Blackberry, não serão considerados dentro do pacote 

Passport Internet Corporativo. 

• Os pacotes de dados são elegíveis para utilização apenas nas redes dos países pertencentes ao grupo 

do pacote contratado. 

• As URLs isentas de desconto do pacote de dados do plano no Brasil (ex.: Whatsapp) não serão 

isentas em roaming internacional. Somente o cliente que Contratar o Pacote Passport WhatsAPP 

poderá utilizar as funcionalidades contidas no serviço dentro do Pacote pelo período de 7 dias. 

• O pacote tem validade para início de sua utilização de 30 dias e não é recontratado automaticamente. 

O Cliente sempre deve recontratá-lo, caso seja de seu interesse contratar um novo pacote. 

• No caso de o usuário comprar um pacote, usar uma parte no exterior, voltar ao Brasil e depois retornar 

ao exterior dentro do período de validade do pacote, ele conseguirá utilizar o saldo remanescente do 

pacote contratado. O mesmo vale para o caso de o Cliente ter mudado de país e ainda estiver na área 

elegível ao pacote contratado. 

• Os pacotes de WhatsApp são ilimitados durante 7 dias, após iniciar seu uso. Estão inclusos os serviços 

de mensageria (fotos, documentos, áudio e vídeo), voz e vídeo-chamadas. Conteúdos acessados por 

meio de links enviados por mensagens, não estão incluídos nos pacotes de WhatsApp. 
 

3. CANAIS DE VENDA 
 

Os Pacotes Passport Internet Corporativo (Dados) poderão ser contratados inicialmente pelo Administrador 

de Contrato no atendimento (*144 ou Central de Atendimento TIM no Exterior), ou diretamente pelo usuário 

através do Captive Portal. 
 

http://www.timempresas.com.br/
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• Captive Portal: O Captive Portal pode ser usado do próprio smartphone do usuário, para contratação 

dos Pacotes Passport Internet Corporativo no exterior. Cliente TIM Empresas, ao se registrar em 

Roaming Internacional e tentar fazer algum uso de Dados, receberá SMS com link para o Captive Portal. 

Se o usuário abrir o browser, será direcionado imediatamente para o Captive Portal para a contratação 

e poderá selecionar o pacote desejado no catálogo disponível. 

• *144 ou central de Atendimento TIM no Exterior: Somente o ADM poderá realizar a contratação do 

pacote para o usuário. 
 

ATENÇÃO: Caso o serviço de Roaming Internacional não esteja ativo, é necessário que o usuário solicite ao 

Administrador de Contrato para entrar em contato com os canais de relacionamento da TIM para ativar esse 

serviço, contratar um Pacote para aquela localidade e liberar o usuário para contratação. Só assim, o usuário 

vai poder utilizar e contratar o Pacote Passport Internet Corporativo no exterior. 
 

4. REGRAS DE CONVIVÊNCIA COM AS OFERTAS DE ROAMING INTERNACIONAL 
 

• Ao contratar dois pacotes de naturezas diferentes e continentes diferentes, a validade do último não 

revalidará o benefício do pacote anterior. 

• O Administrador de Contrato não pode contratar dois pacotes de mesma natureza para o mesmo 

grupo de países. Exemplo: não é possível a contratação do pacote semanal 3GB e 5GB para o mesmo 

destino. 

• O Administrador de Contrato pode contratar o Pacote Passport Internet Corporativo para um ou mais 

grupos de países simultaneamente. Exemplo: Administrador contrata pacote semanal de 3GB para 

América do Sul, mais o pacote semanal de 5GB para Europa. 
 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE BLOQUEIO 
 

• Caso o usuário tenha algum pacote contratado e ativo, e esgote a sua franquia ou expire o período de 

uso, o mesmo permanecerá bloqueado para dados até que haja recontratação do pacote pelo usuário 

ou nova contratação pelo Administrador de Contrato. 
 

6. REGRAS GERAIS DE COBRANÇA 
 

• Por se tratar de uma contratação de um pacote, a cobrança será feita na fatura do cliente. Durante a 

elegibilidade do pacote o Cliente só será tarifado novamente caso contrate um novo pacote disponível 

para seu Perfil ou país visitado em Roaming Internacional. 

• Uma vez solicitado o cancelamento do pacote, o valor cobrado e apresentado na fatura não será 

estornado ou cobrado de forma proporcional. 

• Caso o Cliente peça cancelamento do Pacote Passport Internet Corporativo após já ter utilizado o 

serviço, o mesmo deve ser cobrado o valor integral. 

• Não haverá cobrança pró-rata (proporcional ao uso do pacote), seja por pedido de cancelamento do 

Administrador de Contrato ou por expirar o tempo de uso sem utilizar toda a franquia. 

• As cobranças dos pacotes contratados serão realizadas na fatura TIM Empresas. 

• Os valores cobrados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data do lançamento 

comercial do serviço (Roaming Internacional) ou do último rejuste, ou na menor periodicidade 

permitida em lei, de acordo com a variação do IGP-DI no período ou outro que venha a substituí-lo. 
 

7. VIGÊNCIA: 
 

Oferta válida de 19/03/2021 até 31/08/2022. 


