RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA & GOVERNANÇA
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
As Políticas de Responsabilidade Social e Ambiental da Companhia orientam as ações e iniciativas e baseiamse 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 novembro de 2018 a TIM 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.
Em 2018, 200 estudantes receberam 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, teve continuidade em 2018. No final do ano, os estudantes apoiados
pelo programa apresentaram seus negócios em uma Feira de Investimentos, com a presença de investidores
e especialistas de mercado.
Ainda no campo da educação, a Busca Ativa Escolar (http://buscaativaescolar.org.br/), plataforma
desenvolvida pelo Instituto TIM em parceria com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância),
contribuiu para que mais de 2.000 municípios brasileiros pudessem enfrentar a exclusão escolar em seus
territórios, utilizando a tecnologia livre para agilizar a busca e a reinserção de crianças e adolescentes que
estão fora da escola.
A educação científica compõe uma das linhas de atuação do Instituto TIM. Em 2018, pela primeira vez, o
Instituto TIM estabeleceu 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 foram selecionados e o projeto
vencedor está em fase de preparação para ser lançado à Estação Espacial Internacional (ISS).

Outro projeto inédito apoiado pelo Instituto TIM em 2018 foi o Robolab, que ofereceu formação e aulas de
robótica a professores e estudantes de escolas públicas do estado de São Paulo. O Instituto TIM ofereceu a
conectividade das escolas para que as oficinas de formação de professores e as aulas de robótica pudessem
acontecer.

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.
Consumo energético

2018

2017

Eletricidade (MWh)

1.028.3501¹

719.070

Combustíveis (L)

1.120.775¹

1.054.548

(¹)

Dados sujeitos à alteração após verificação externa.

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. Além dessa iniciativa, seguimos também com a
geração de energia solar, com cerca de 40 painéis fotovoltaicos em operação em diferentes regiões do Brasil.
Em 2018, as fontes de energia renovável totalizaram cerca de 26% do consumo de eletricidade da
Companhia. (302-4, GRI Standard)
Ao longo do 4T18, a TIM alcançou um total de 841 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 3T18, 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: 10 membros (3 independentes);
o Reuniões: 3 reuniões com comparecimento médio de 83%;
o Atividades mais relevantes:
















Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração;
Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 2º trimestre de 2018,
encerrado em 30 de junho de 2018;
Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio ("JSCP") da Companhia;
Deliberar sobre os ajustes propostos às métricas aplicáveis aos planos de incentivo (Management by
Objectives - MBO e Long Term Incentive - LTI);
Apresentação de procedimentos operacionais sobre Cybersecurity;
Processo de Sucessão do Diretor Presidente;
Apresentação sobre a ICVM 586;
Apresentar a Estrutura Organizacional da Companhia;
Deliberar sobre alteração na estrutura organizacional da Companhia;
Deliberar sobre a proposta de alteração da Política de Partes Relacionadas;
Deliberar sobre a proposta de alteração do Código de Ética e de Conduta;
Deliberar sobre a proposta de alteração da Política de Anticorrupção;
Apresentar estudos de reorganização societária.

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











Apresentação sobre relatório de análise de risco de perda de processos judiciais ou administrativos
classificados com risco “possível” ou “provável” nos assentamentos da Companhia;
Apresentação sobre a metodologia para estabelecimento de valor de provisão;
Apresentação sobre o relatório de acompanhamento orçamentário da Companhia, inclusive de investimentos,
referentes ao exercício de 2018;
Apresentação sobre as Contingências Regulatórias, Cíveis, Trabalhistas e Tributária;

Apresentação do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 2º trimestre de 2018,
encerrado em 30 de junho de 2018;
Opinar sobre a proposta de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da Companhia;
Apresentação da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da
Companhia relativo ao 2º trimestre de 2018, encerrado em 30 de junho de 2018;
Apresentação sobre o alcance da aplicação da nova Legislação Trabalhista;
Apresentação sobre o fluxo adotado pela Companhia para transações com partes relacionadas.

Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário
o Membros: 3 membros (3 independentes);
o Reuniões: 5 reuniões com comparecimento médio de 87%;
o Atividades mais relevantes:
 Supervisão e avaliação dos trabalhos da Auditoria Interna;
 Análise e avaliação das denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias;
 Supervisão e avaliação dos trabalhos de Compliance;
 Apresentação sobre as contingências Regulatórias, Cíveis, Trabalhistas e Tributárias;
 Apresentação do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 2º trimestre de 2018,
encerrando em 30 de junho de 2018;
 Opinar sobre a proposta de Juros Sobre Capital Próprio (“JSCP”) da Companhia;
 Apresentação da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da
Companhia relativo ao 2º trimestre de 2018, encerrado em 30 de junho de 2018;














Apresentação sobre os Standards do Institute of Internal Auditors (“IIA”) relacionados à atividade “TeamMate
AM”;
Avaliação Semestral do SCIGR – Sistema de Controle Interno e Gestão de Risco;
Apresentação da ICVM 586;
Avaliação do plano anual de trabalho da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) – “Audit Plan”;
Avaliação sobre a celebração de Contrato entre partes relacionadas;
Apresentação sobre o status do Risk Appetite e dos Risk Indicators da Companhia;
Apresentação sobre os planos de Ação ERM aprovados para riscos altos e médios parcialmente monitorados
e não monitorados;
Apresentação sobre o Relatório Financeiro Mensal da Companhia referente ao mês de julho de 2018;
Acompanhamento e supervisão dos trabalhos do Auditor Externo;
Avaliação da proposta de alteração da Política de Partes Relacionadas;
Apresentação sobre o Relatório Financeiro Mensal da Companhia referente ao mês de agosto de 2018;
Apresentação sobre aspectos relacionados à Auditoria Independente.

Atividades do Comitê de Controle e Riscos
o Membros: 5 membros (2 independentes);
o Reuniões: 3 reuniões com comparecimento médio de 87%;
o Atividades mais relevantes:
•
•
•
•
•
ou
•
•
•
•
•
•
•

Supervisão e avaliação dos trabalhos da Auditoria Interna;
Análise e avaliação das denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias;
Supervisão e avaliação dos trabalhos de Compliance;
Apresentação sobre o Status do Risk Appetite e dos Ris Indicators da Companhia;
Apresentação sobre os Planos de Ação ERM aprovados para os riscos altos e médios parcialmente monitorados
não monitorados;
Apresentação sobre a ICVM 586;
Apresentação sobre o Relatório Financeiro Mensal da Companhia referente ao mês de julho de 2018;
Acompanhamento e supervisão dos trabalhos do Auditor Externo;
Avaliação do plano anual do trabalho da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) – “Audit Plan”.
Avaliação da proposta de alteração do Código de Ética e de Conduta;
Avaliação da proposta de alteração da Política de Anticorrupção;
Avaliação da proposta de alteração da Política de Partes Relacionadas.

Atividades do Comitê de Remuneração
o Membros: 3 membros (1 independente);
o Reuniões: 1 reunião com comparecimento médio de 67%;
o Atividades mais relevantes:



Deliberar sobre a eleição do Presidente do Comitê de Remuneração;
Deliberar sobre os ajustes propostos às métricas aplicáveis aos planos de incentivo (Management by
Objectives – MBO e Long Term Incentive - LTI).

