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ESG: COMPROMISSO DA TIM COM UMA TRANSFORMAÇÃO POSITIVA
PARA TODOS OS STAKEHOLDERS
A TIM é pioneira nos temas ESG (“Environmental, Social & Governance”) no setor de Telecomunicações
no Brasil. Há treze anos a TIM faz parte da Carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (ISE-B3), sendo a
empresa do setor que há mais tempo configura no Índice. Desde 2011, a TIM voluntariamente faz parte do
Novo Mercado, maior nível de governança corporativa da Bolsa de Valores Brasileira, além de ser a primeira
e única operadora de telecomunicações nomeada como empresa Pró-Ética pela Controladoria Geral da
União (“CGU”).
Como signatária do Pacto Global da ONU desde 2008 e integrante do GT de Direitos Humanos da Rede
Brasileira do Pacto Global desde 2015, a TIM desenvolve projetos conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (“ODS”) e reconhece os direitos à privacidade de dados, à internet segura, ao acesso à
informação e à liberdade de expressão como essenciais e inegociáveis.
A TIM responde ao Carbon Disclosure Project (“CDP”) - maior base de dados do mundo sobre Gases de Efeito Estufa relacionada às Mudanças Climáticas – desde 2010, e registra suas emissões no Registro Público
de Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol.
Há 12 anos a TIM publica para seus stakeholders o Relatório de Sustentabilidade com os principais resultados financeiros e não financeiros, de acordo com a metodologia Standards, da Global Reporting Initiative
(“GRI”). O Relatório é assegurado ainda por terceira parte independente.
Nossas Políticas de Responsabilidade Social, Direitos Humanos, Diversidade, Meio Ambiente, Gestão da
Mudança do Clima, Gestão de Riscos Corporativos, Anticorrupção, Relacionamento com Fornecedores, Segurança e Saúde do Trabalho, entre outras, estão publicamente disponíveis para a livre consulta de nossos
stakeholders.
Em 2020, entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. A TIM já atuava em linha com a
nova regulamentação e realizou ajustes necessários para respeitar ainda mais a privacidade dos clientes,
proteger os seus dados pessoais e manter uma relação mais transparente. Mais informações na Central
de Privacidade no site da TIM.
Sempre com o intuito de tornar palpável o aperfeiçoamento das práticas de governança, a TIM Brasil assume como objetivo formal até 2022 a obtenção de duas certificações ISO: a 27001 (de gestão de segurança
da informação) e a 37001 (de gestão antissuborno).
Em 2013 a TIM fundou o Instituto TIM com a missão de democratizar o acesso à ciência, tecnologia e inovação para promover o desenvolvimento humano no Brasil. Mais de 700 mil pessoas de todos os estados e do
Distrito Federal já foram beneficiadas pelos projetos de educação e inclusão do Instituto, sendo, inclusive,
premiados internacionalmente (Prêmio Governarte – BID 2015).
Por sua sólida atuação em ESG, a TIM integra índices e ratings, nacionais e internacionais, como Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE-B3), Índice de Carbono Eficiente (ICO2-B3), Índice Brasil ESG (S&P/B3),
Índice CDP Brasil de Resiliência Climática (ICDPR-70), FTSE4GOOD Emerging Markets, FTSE4GOOD Latin
America, MSCI ACWI ESG Leaders, MSCI Emerging Markets ESG Leaders, entre outros, além de ser certificada pelo norma ISO 14001 desde 2010.
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DESTAQUES DO 4º TRIMESTRE DE 2020
• Em dezembro, a TIM criou o Comitê de ESG, comitê de assessoramento do Conselho de Administração

(CDA) da companhia para assuntos ligados a questões ambientais, sociais e de governança. O comitê
é formado por membros do próprio CDA – incluindo o Presidente Nicandro Durante, o CEO da empresa,
Pietro Labriola e representante da Telecom Itália – e terá uma atuação ampla, definindo o plano
estratégico, garantindo e incentivando projetos e acompanhando o cumprimento de metas em todos
os pilares sob o guarda-chuva ESG.

• TIM selecionada como integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 pelo 13º ano consecutivo,
sendo a empresa de telecomunicações por mais anos seguidos na carteira.

• TIM selecionada como integrante do Índice Carbono Eficiente da B3, carteira composta por empresas que

apresentam inventários de emissões de gases de efeito estufa e demonstram compromisso com relação às
mudanças climáticas.

• O resultado da Pesquisa de Clima 2020 apresentou 97% de adesão dos colaboradores e 84% de favorabilidade
geral (3p.p. YoY). A pesquisa aborda temas como engajamento, cultura de integridade, ambiente de trabalho
saudável, confiança da administração, liderança, entre outros.

• O Academic Working Capital (AWC), programa de empreendedorismo universitário do Instituto TIM, encerrou

o ano completando uma importante etapa do cronograma de atividades da Edição de 2020: os jovens
apresentaram os pitches de seus projetos a uma banca de especialistas e executivos. O objetivo foi validar
os problemas que as startups se propõem a resolver e iniciar a fase da construção da solução. Os projetos
finalistas serão conhecidos no primeiro trimestre de 2021.

• Em dezembro, o experimento vencedor da edição 2019/2020 do Garatéa foi lançado ao espaço rumo à Estação

Espacial Internacional (ISS) pela SpaceX. Garatéa é o projeto de educação científica espacial patrocinado
pelo Instituto TIM que promove a participação de estudantes brasileiros no programa Student Spaceflight
Experiments, da NASA. O experimento vencedor feito por estudantes mato-grossenses tem como objetivo
descobrir se uma pessoa intolerante à lactose poderia consumir esse tipo de produto no espaço sob medicação.

• A Bateria do Instituto TIM – projeto de inclusão de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência por meio

da música – seguiu ao longo de 2020 com o formato virtual, batizado de “Bateria na sua Casa”. A iniciativa
possibilitou a continuidade dos ensaios com o uso de videoaulas semanais. Para marcar o encerramento das
atividades de 2020 e contribuir com o Natal das famílias – em sua maioria, advindas de áreas de vulnerabilidade
social -, os integrantes e a equipe técnica receberam cestas de alimentos.

• Em dezembro de 2020, o Instituto TIM renovou o apoio à Campanha Gesto Solidário do Instituto Biomob –

que entrega cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social do Rio de Janeiro - e realizou uma doação ao
Instituto Dara (antigo Saúde Criança), cuja missão é implementar uma abordagem multidisciplinar integrada
de combate à pobreza.

• O TIM Talks, programa de comunicação e desenvolvimento da TIM, foi pela primeira vez 100% digital e aberto
ao público, contando com uma jornada focada em Diversidade & Inclusão. Já o TIM Convida, evento promovido
pela TIM com foco em Diversidade, celebrou o Mês da Consciência Negra com convidados que dialogaram
sobre raça, gênero e classe social.

• Em novembro, a TIM lançou o teclado consciente, aplicativo que alerta usuários sobre o uso de palavras
preconceituosas, explica a origem dos termos e propõe substituições.

• Em outubro, a TIM lançou seu novo Programa de Estágio, que destinou 50% das vagas para pessoas negras e
incentivou a participação de pessoas LGBTI+, com deficiência e acima de 45 anos.
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• Em dezembro, a TIM totalizou 1.679 biosites instalados. Solução para a densificação da rede de acesso móvel,

os biosites são mais sustentáveis, têm menor custo, rápida instalação, baixo impacto visual e são capazes de
agregar serviços como iluminação e câmeras de segurança, além da transmissão de telecomunicações.

• Em 2020, a TIM apresentou 64% de sua matriz energética oriunda de fontes renováveis. Até 2021, a expectativa

é chegar a 80% de energia renovável, contando com 60 usinas de energia solar, hídrica e biogás, que vão gerar
mensalmente 38GWh de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 150 mil habitantes.

Temas Materiais
Devido à pandemia de Covid-19, a TIM conduziu um novo processo de consulta a stakeholders, com o objetivo de revisar sua materialidade, uma boa prática incentivada por especialistas.
Após novas entrevistas e estudos, quatro temas materiais foram complementados e um novo tema surgiu,
“Promoção da Diversidade e Igualdade de Oportunidades”, conforme quadro atualizado a seguir:
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Plano de Ambições em ESG
Para o Grupo TIM, a condução dos negócios está cada vez mais atrelada a uma gestão responsável de
aspectos que vão além dos financeiros e que também geram valor positivo e duradouro para a sociedade.
Por isso, em esforço conjunto com a TIM Italia, no início de 2020, a TIM assumiu compromissos ambientais,
sociais e de governança de longo prazo no Plano Estratégico 2020-2022.
As ambições estão conectadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e à matriz de materialidade da Companhia.
Comprometidos com a transparência, publicamos no quadro abaixo os resultados de 2020 de cada uma
das metas estabelecidas no Plano.

Enviromental
2020
+ 75% de ecoeficiência no tráfego transmitido até 2025

+ 64%

- 70% de emissões indiretas até 2025

- 30%

Carbono neutro (emissões de carbono) até 2030

- 27%

Social
Engajamento dos colaboradores “>MQ3” até 2022

>MQ3

+ 95% dos colaboradores treinados na cultura ESG

99%

+ de 1.000 colaboradores treinados em capacidades digitais

1.486

Governance
Manter a TIM no Novo Mercado e no ISE-B3 até 2022

Mantido

Obter as certificações ISO 27001 e ISO 37001 até 2022

Em andamento

INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS
4º TRIMESTRE DE 2020
Informações societárias:
As principais atividades realizadas pelo Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento, e
pelo Conselho Fiscal da TIM no 4º trimestre de 2020 estão apresentadas abaixo:
Atividades mais relevantes dos órgãos sociais da TIM S.A.

Conselho de Administração
Membros: 10 membros, 4 independentes
Representação feminina: 30%
Reuniões: 3, com comparecimento de 93%

Conselho Fiscal
Membros: 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos independentes
Reuniões: 3, com comparecimento de 100%

Comitê de Auditoria Estatutário
Membros: 3 membros, todos independentes
Representação feminina: 33%
Reuniões: 5, com comparecimento de 100%

Comitê de Controle e Riscos
Membros: 5 membros, 2 independentes
Representação feminina: 20%
Reuniões: 2, com comparecimento de 70%

Comitê de Remuneração
Membros: 3 membros, 1 independente
Reuniões: 1, com comparecimento de 67%
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Atividades mais relevantes do Conselho de Administração:
Aprovaram propostas de pagamento de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da Companhia;
Tomaram conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 3º trimestre de
2020, encerrado em 30 de setembro de 2020;
Rerratificaram a participação da Companhia junto à Prefeitura de São Paulo, no âmbito do Edital
02/2017_SMG.GAB;
Tomaram conhecimento do andamento do Termo de Ajustamento de Conduta entre a Companhia
e Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;
Aprovaram o Orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2021;
Aprovaram a criação do Comitê de ESG - Environmental, Social & Governance;
Tomaram conhecimento sobre o Plano Industrial e aprovaram o orçamento da Companhia para o
ano de 2021;
Aprovaram a constituição de uma sociedade pela TIM S.A. para segregação dos ativos e prestação
de serviços de infraestrutura de fibra de banda larga residencial;
Aprovaram o aditamento ao contrato de licença de uso da marca TIM com a Telecom Italia S.p.A.;
Aprovaram a proposta de alteração da Política Anticorrupção;
Tomaram conhecimento sobre atividades da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
Aprovaram o Questionário de Autoavaliação dos membros do
Conselho de Administração da Companhia;
Aprovaram o Calendário de Eventos Corporativos para o ano de 2021;
Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário;
Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos;
Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração.
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Atividades mais relevantes do Conselho Fiscal:
Avaliaram propostas de pagamento de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da Companhia;
Avaliaram as contingências Tributárias, Regulatórias, Cíveis e Trabalhistas;
Avaliaram o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2020,
encerrado em 30 de setembro de 2020;
Avaliaram as informações prestadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”) sobre
Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2020, encerrado
em 30 de setembro de 2020.
Atividades mais relevantes do Comitê de Auditoria Estatutário:
Tomaram conhecimento sobre os controles de acesso aos sistemas da Companhia;
Supervisionaram e avaliaram os trabalhos da Auditoria Interna;
Avaliaram as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias;
Supervisionaram e avaliaram os trabalhos de Compliance;
Acompanharam e supervisionaram os trabalhos do Auditor Independente;
Avaliaram propostas de pagamento de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da Companhia;
Avaliaram as contingências Tributárias, Regulatórias, Cíveis e Trabalhistas;
Avaliaram o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2020,
encerrado em 30 de setembro de 2020;
Avaliaram as informações prestadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”) sobre
Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2020, encerrado
em 30 de setembro de 2020;
Avaliaram e aprovaram a celebração do contrato entre a Companhia e os Auditores Independentes,
para auditoria de informações não financeiras;
Tomaram conhecimento sobre a Análise Crítica da Certificação ISO 37001 e do status do respectivo
processo de certificação;
Tomaram conhecimento dos resultados do Risk Appetite e dos Risk Indicators da Companhia
referente ao 3º trimestre de 2020;
Tomaram conhecimento das contribuições da Auditoria Interna e de Compliance sobre o Risk
Control Panel (“RCP”) de 2020;
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Tomaram conhecimento sobre o status dos Planos de Ação do ERM;
Avaliaram e aprovaram o do Questionário de Autoavaliação dos membros do CAE;
Avaliaram o Relatório Financeiro Mensal da Companhia referente ao mês de outubro de 2020;
Tomaram conhecimento sobre informações relacionadas ao contencioso trabalhista da Companhia;
Avaliaram a proposta do orçamento do CAE para o ano de 2021;
Avaliaram contratos entre partes relacionadas.
Atividades mais relevantes do Comitê de Controle e Riscos:
Tomaram conhecimento sobre os controles de acesso aos sistemas da Companhia;
Supervisionaram e avaliaram os trabalhos da Auditoria Interna;
Avaliaram as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias;
Supervisionaram e avaliaram os trabalhos de Compliance;
Avaliaram e aprovaram o Questionário de Autoavaliação dos membros do CCR;
Avaliaram a proposta de constituição do Comitê de Environmental, Social & Governance (“Comitê
de ESG”) e de seu regimento interno;
Avaliaram a proposta de alteração da Política Anticorrupção;
Tomaram conhecimento sobre a Análise Crítica da Certificação ISO 37001 e do status do respectivo
processo de certificação;
Tomaram conhecimento dos resultados do Risk Appetite e dos Risk Indicators da Companhia
referente ao 3º trimestre de 2020;
Tomaram conhecimento das contribuições da Auditoria Interna e de Compliance sobre o Risk
Control Panel (“RCP”) de 2020;
Tomaram conhecimento sobre o status dos Planos de Ação do ERM.
Atividades mais relevantes do Comitê de Remuneração:
Avaliaram a proposta de remuneração dos membros do Comitê
de Environmental, Social & Governance;
Avaliaram e aprovaram o Questionário de Autoavaliação do Comitê de Remuneração.

