
 

PLANO TIM EMPRESA NACIONAL 
 

MECÂNICA RESUMIDA 

Com o plano TIM Empresa Nacional, o Cliente Corporativo tem os seguintes benefícios: 

(1) O Cliente pode contratar pacotes de minutos compartilhados para serem distribuídos entre os 

Colaboradores de sua empresa. 

(2) Compartilhamento nacional de minutos: contratando um pacote de minutos compartilhados, o 

mesmo pacote é utilizado em todos os Estados brasileiros, sem desperdícios e com custo otimizado. 

(3) O pacote de minutos contempla o tráfego local para telefones fixos e móveis de qualquer operadora. 

 

DETALHES DOS BENEFÍCIOS 

(1) VOZ 

No Plano TIM Empresa Nacional, o Cliente contrata um pacote de minutos para compartilhar entre os 

acessos de sua empresa. O Cliente terá as ligações locais descontadas do pacote e após o consumo do 

pacote em sua totalidade as chamadas locais serão tarifadas pelos valores descritos na proposta 

comercial. 

* Valor bruto único nacional para todos os estados do Brasil. 

Os valores cobrados pelos serviços prestados pela TIM poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, 

contados da data do lançamento comercial do plano de opção do Cliente, ou na menor periodicidade 

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

- Todas as tarifas são válidas para utilização dentro da rede TIM. 

- Depois de excedido o limite de minutos do pacote, será cobrado valor do minuto extra. 

- Custo zero de adicional por chamada (AD) para todos os acessos nas ligações realizadas dentro da rede 

TIM GSM. 

- Custo zero para chamadas recebidas em roaming, quando deslocado fora de sua área de registro. 

- O prazo de validade de cada pacote compartilhado é de 30 dias. O pacote não usufruído neste prazo 

não poderá ser utilizado nos períodos seguintes e serão cobrados integralmente. 

 



 
(2) RESTRIÇÕES 

Para obter este plano, o Cliente precisa adquirir 100 ou mais acessos com o mínimo de 100 minutos 

cada 

COBRANÇA 

A empresa receberá a cobrança em Fatura mensal. 

 

VIGÊNCIA 

O prazo contratual do serviço é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do projeto 

comercial. 

 

ATIVAÇÃO 

A habilitação do(s) acesso(s) contratado(s) será realizada em até 48 horas após o recebimento do 

TIMchip pelo Cliente. 

 

TIPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHO 

Os aparelhos podem ser adquiridos em Venda facilitada (parcelados em 1, 12 ou 24 vezes na fatura 

mensal) ou em Comodato, de acordo com as regras vigentes informadas pela TIM no momento da 

contratação. 

 

SERVIÇOS ELEGÍVEIS 

A empresa poderá contratar, entre outros, os serviços abaixo para cada acesso. A cobrança será feita 

diretamente na Fatura mensal: 

(1) Gestor Web TIM – O Cliente possui uma ferramenta de controle que permite gerenciar e controlar o 

uso dos acessos dos funcionários da sua empresa. 

(2) Tarifa Zero - O Cliente faz chamadas locais ilimitadas para acessos da empresa ativados em uma 

mesma estrutura no sistema TIM. 

(3) Tarifa Zero 41 - O Cliente faz chamadas de Longa Distância Nacional, utilizando o CSP 41, para 

acessos da empresa ativados em uma mesma estrutura no sistema TIM. Chamadas limitadas a 500 

minutos por acesso. 



 
(4) Pacotes de Dados – O Cliente pode contratar os seguintes pacotes de dados: Liberty Web 100MB, 

Liberty Web 300MB, Liberty Web 600MB, Liberty Web 1GB, Liberty Web 2GB, Liberty Web 3GB, Liberty 

Web 5GB, Liberty Web 10GB, Liberty Web 20GB e Liberty Web 50GB. Todos os pacotes permitem 

navegação ilimitada, sendo que, ao atingir a franquia contrata, o Cliente terá sua velocidade de 

navegação reduzida. A TIM também oferece a possibilidade do Cliente contratar uma franquia adicional 

de dados para que a velocidade máxima de rede seja reestabelecida. 

(5) Pacotes de SMS – O Cliente pode contratar pacotes individuais de SMS / MMS (mensagens de texto 

e mensagens multimídia) que são válidos para envio para qualquer operadora móvel do Brasil. 

(6) Pacotes Compartilhados LDN – Pacotes de minutos compartilhados que poderão ser compartilhados 

entre os acessos móveis da estrutura do cliente corporativo. São oito pacotes de minutos 

compartilhados que podem ser combinados entre si (combinação de até 5 pacotes).Os pacotes dão 

direito a ligações do tipo Móvel-Móvel e Móvel-Fixo, originadas de terminais móveis, utilizando o CSP 

41. 

(7) Pacotes de SMS Compartilhados - Pacotes de SMS que poderão ser compartilhados entre os acessos 

móveis da estrutura do cliente corporativo. São oito pacotes de SMS compartilhados que podem ser 

combinados entre si que poderão ser utilizados para envio de SMS para celulares de qualquer operadora 

móvel do Brasil.  

 

 

Este documento é válido para adesões realizadas em todos os Estados e no Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

Para mais informações, consulte o site tim.com.br 

 


