RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA & GOVERNANÇA
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
As Políticas de Responsabilidade Social e Ambiental da Companhia orientam as ações e
iniciativas e baseiam-se nos princípios do Pacto Global da ONU, compromisso voluntário do
qual a TIM é signatária desde 2008. Os dez princípios do Pacto Global organizados em
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção são utilizados como
diretrizes para a condução do negócio da Companhia.
Em janeiro de 2019, a TIM foi selecionada para integrar a carteira do Índice Carbono Eficiente
(ICO2), parceria entre a B3 e o BNDES, com o compromisso de monitorar e divulgar suas
emissões de gases de efeito estufa (GEE), pelo sétimo ano. Ao final de 2018, a companhia foi
confirmada pelo 11° ano consecutivo na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da B3, lista que contempla ações das empresas que apresentam alto grau de
comprometimento com a sustentabilidade e governança corporativa, mantendo-se como a
empresa do setor de telecomunicações por mais anos consecutivos na lista.
A Companhia possui Política de Gestão da Mudança do Clima que estabelece diretrizes de
gestão das suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e também publica o inventário de
GEE na plataforma do Registro Público de acordo com a metodologia do Protocolo GHG. Em
2018 pelo sexto ano o inventário de GEE foi qualificado com selo ouro.
INSTITUTO TIM
Fundado em julho de 2013, o Instituto TIM (www.institutotim.org.br) tem a missão de
desenvolver recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação,
por meio de projetos de educação matemática e científica para crianças e jovens e da
elaboração de tecnologias livres que contribuam para a implementação de políticas públicas.
As ações do Instituto TIM já alcançaram aproximadamente 500 municípios, em todos os 26
estados e Distrito Federal, beneficiando mais de 700 mil pessoas, entre elas, 500 mil
estudantes e 15 mil professores.
No início de 2019, foram abertas as inscrições para a Edição 2019 das Bolsas Instituto TIMOBMEP, que selecionará 50 novos bolsistas. Este ano, 200 estudantes receberão as Bolsas
Instituto TIM-OBMEP, oferecidas a medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP) que ingressaram em universidades públicas e advêm de famílias de
baixa renda. O auxílio aos estudantes é fruto da parceria entre o Instituto TIM e o Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
O Academic Working Capital – AWC, programa de educação empreendedora que oferece
mentoria e apoio financeiro para estudantes universitários que queiram transformar seus
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em negócios de base tecnológica, também abriu
inscrições para a seleção de estudantes cujos trabalhos serão apoiados em 2019. Ao longo do

ano, os estudantes selecionados participarão de workshops e serão acompanhados por
monitores para o desenvolvimento de seus negócios. Mais de 100 projetos já foram apoiados
pelo programa, desde sua criação, em 2015.
A educação científica compõe uma das linhas de atuação do Instituto TIM. Em 2019, o
Instituto TIM dará continuidade à parceria com o Garatea-ISS, programa de educação
científica e aeroespacial para crianças. O objetivo do programa é despertar o interesse dos
estudantes e o gosto pela ciência de forma prática e divertida. Ao final do projeto, os melhores
experimentos científicos são selecionados e o projeto vencedor é lançado à Estação Espacial
Internacional (ISS).
ENERGIA
Alinhada com os princípios de suas Políticas Ambiental e de Gestão da Mudança do Clima, a
TIM considera a eficiência do consumo de energia como um dos seus desafios. O já esperado
aumento do consumo de energia, devido à expansão da infraestrutura de rede, é
acompanhado por ações de eficiência energética. Os projetos incluem a modernização da
iluminação e climatização predial; desligamento, temporário ou permanente, de equipamentos
ociosos; Freecooling – sistema de troca de calor de contêineres de equipamentos, por meio
da instalação de cooler em sites do tipo shelter (gabinetes) que permite a redução do uso de
energia e de gases refrigerantes nos equipamentos de ar-condicionado; Decomissioning –
desligamento e remoção de equipamentos do site com objetivo de obter economia de energia
e liberar espaço físico para novos projetos.
Além do investimento em eficiência energética, a TIM tem buscado fontes alternativas de
energia, ciente do potencial que o Brasil oferece em fontes renováveis. Em 2018, a Companhia
deu continuidade à autogeração de energia renovável por meio de 5 Centrais Geradoras
Hidrelétricas (CGHs) arrendadas no final de 2017 que atendem à demanda de energia de mais
de mil sites. Em 2018, as fontes de energia renovável totalizaram cerca de 26% do consumo
de eletricidade da Companhia. Para 2019, o objetivo é aumentar o incentivo à energia
renovável por meio de outros contratos de geração distribuída. (302-4, GRI Standard)
Ao final do 1T19, a TIM alcançou um total de 885 Biosites ativos. Os Biosites são estruturas
com significativa redução no impacto visual e que, além da transmissão de telecomunicações,
agregam também na iluminação e segurança através de câmeras de vigilância.
Para mais informações, acesse o Relatório de Sustentabilidade da TIM que traz os principais
resultados financeiros, sociais e ambientais, além de temas importantes para o negócio e para
a governança da sustentabilidade da Companhia, assim como nosso compromisso com o
desenvolvimento sustentável.

GOVERNANÇA

A TIM reforça o seu compromisso com as melhores práticas de Governança Corporativa e
preza pela transparência, prestação de contas e equidade. Os destaques para o 1T19, quanto
às atividades realizadas pelo Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento,
e pelo Conselho Fiscal, estão abaixo apresentadas:
Atividades do Conselho de Administração
o Membros: 9 membros (3 independentes);
o Reuniões: 2 reuniões com comparecimento médio de 72%;
o Atividades mais relevantes:















Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia;
Deliberar sobre o Orçamento da Companhia para o ano de 2019;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário;
Tomar conhecimento sobre o Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário;
Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas explicativas, bem
como do Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia;
Analisar a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2018 e de
distribuição de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da Companhia;
Deliberar sobre a proposta de aproveitamento dos créditos de imposto de renda diferido e de
contribuição social sobre o lucro (ICVM nº 371);
Analisar a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and
Support Agreement), mediante a celebração do seu 12º aditivo, a ser celebrado entre a
Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controlada, TIM S.A., de outro lado, e
deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia;
Analisar a Proposta de Remuneração da Administração, dos membros dos Comitês e dos
membros do Conselho Fiscal e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da
Companhia; e
Deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Atividades do Conselho Fiscal
o Membros: 3 membros (3 independentes);
o Reuniões: 2 reuniões com comparecimento médio de 100%;
o Atividades mais relevantes:










Apresentação sobre as contingências Regulatórias, Cíveis, Trabalhistas e Tributárias;
Avaliação sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
Avaliação sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2018
e de distribuição de dividendos da Companhia;
Avaliação sobre a proposta de aproveitamento dos créditos de imposto de renda diferido (ICVM
nº 371);
Apresentação da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) sobre as Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;
Apresentação de contratos da área de Marketing relativos ao ano de 2018;
Apresentação sobre o contrato de licença de uso da marca TIM firmado entre a Companhia e
sua controlada, TIM S.A., e o Instituto TIM, de um lado, e a Telecom Italia S.p.A, de outro
lado;
Apresentação sobre o Cooperation and Support Agreement firmado entre a Companhia e sua
controlada, TIM S.A., de um lado, e a Telecom Italia S.p.A, de outro lado.

Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário
o Membros: 3 membros (3 independentes);
o Reuniões: 5 reuniões com comparecimento médio de 100%;
o Atividades mais relevantes:































Análise e Avaliação das Denúncias Recebidas por meio do Canal de Denúncias;
Supervisão e Avaliação dos trabalhos de Compliance;
Acompanhamento e supervisão dos trabalhos dos Auditores Independentes;
Apresentação sobre a Reforma Trabalhista;
Apresentação sobre o Relatório Anual do CAE;
Apresentação e Deliberação sobre o Plano de Trabalho do CAE para o ano de 2019;
Atualização sobre os impactos do IFRS 16;
Avaliação sobre o aditivo ao contrato dos auditores independentes da Companhia;
Avaliação sobre os honorários adicionais dos auditores independentes (“overrun”);
Avaliação sobre o 12º aditivo ao Contrato de Cooperação e Suporte a ser submetido ao
Conselho de Administração;
Atualização sobre as diretrizes de contratação de agências de publicidade;
Apresentação do informe das atividades da Auditoria Interna realizadas em 2018;
Atualização e Aprovação do Relatório Anual do CAE;
Certificação SOx 2018;
Apresentação sobre as contingências Regulatórias, Cíveis, Trabalhistas e Tributárias;
Avaliação sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
Avaliação sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2018
e de distribuição de dividendos da Companhia;
Avaliação sobre proposta de aproveitamento dos créditos de imposto de renda diferido (ICVM
nº 371);
Apresentação da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) sobre as Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;
Avaliação sobre a celebração de contrato(s) para fornecimento de serviços entre a sociedade
controlada da Companhia, TIM S.A., e Empresas consideradas Partes Relacionadas ao Grupo
TIM.;
Supervisão e avaliação dos trabalhos da Auditoria Interna;
Análise do Plano Anual da Auditoria Interna para o ano de 2019 (1º de abril de 2019 a 31 de
março de 2020);
Apresentação do Plano de Compliance para o ano de 2019;
Avaliação Parcial do 20-F;
Apresentação sobre o Relatório Financeiro Mensal da Companhia referente ao mês de janeiro
de 2019;
Avaliação de Contrato de Prestação de Serviços entre a sociedade controlada da Companhia,
TIM S.A., e a PricewaterhouseCoopers (“PwC”);
Apresentação do resultado do questionário de auto avaliação anual do CAE referente ao ano
de 2018;
Apresentação do resultado dos questionários de avaliação anual das Auditorias Interna e
Independente referentes ao ano de 2018.

Atividades do Comitê de Controle e Riscos
o Membros: 5 membros (2 independentes);
o Reuniões: Nenhuma reunião.

Atividades do Comitê de Remuneração
o Membros: 3 membros;
o Reuniões: Nenhuma reunião.

