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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
A TIM tem um conjunto de políticas e documentos normativos que orientam suas ações nas
questões socioambientais. Essas políticas têm como base os 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. Além
disso, a TIM também busca estar alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU, entendendo que uma gestão responsável passa por esses compromissos
assumidos com seus stakeholders. Algumas dessas políticas estão públicas e disponíveis em
www.ri.tim.com.br, entre elas:
Política de Investimento Social Privado
Orienta as diretrizes das empresas do Grupo TIM quanto ao apoio e desenvolvimento de
projetos sociais de interesse público, potencializando os impactos esperados e alinhando-os
ao planejamento estratégico do Grupo.
Política Ambiental
Estabelece princípios a serem aplicados em todas as empresas do grupo TIM no Brasil, com
o objetivo de promover a melhoria contínua do desempenho ambiental e mitigar os riscos
inerentes ao negócio da empresa, atendendo às legislações vigentes, órgãos
regulamentadores e diretrizes do Grupo Telecom Italia, reforçando o compromisso com o
desenvolvimento sustentável.
Política de Responsabilidade Social nas Empresas do Grupo TIM no Brasil
Guia o empenho das empresas do Grupo TIM no Brasil para o respeito e para a tutela dos
direitos humanos e dos modelos de trabalho, reforçado no Código de Ética e de Conduta, nas
Políticas Anticorrupção e Conflito de Interesses e nos Princípios Gerais do Controle Interno. A
gestão da responsabilidade social na TIM se inspira nos dez Princípios do Pacto Global (Global
Compact), promovido pela ONU.
Política de Gestão da Mudança do Clima
Fornece diretrizes para a gestão adequada, responsável e eficiente das emissões de gases de
efeito estufa (GEE) do Grupo TIM Brasil.
Com esse foco, a companhia elabora e publicação inventário de GEE anualmente em seu site
e na plataforma do Registro Público, de acordo com a metodologia do Protocolo GHG (GHG
Protocol). Em 2019 (referente ao Inventário 2018) a TIM obteve a qualificação do selo ouro
pela sétima vez pelo Inventário de GEE completo e verificado por terceira parte.

Ao final de 2019, a companhia foi confirmada pelo 12° 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.

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.
Ao longo de 2019, as Bolsas Instituto TIM-OBMEP foram oferecidas a 200 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).
Além de oferecer as bolsas de estudo, o Instituto TIM também patrocina a Cerimônia Nacional
de Premiação da OBMEP, em que medalhistas de todo o país recebem o reconhecimento por
suas conquistas. O evento conta com a presença de ministros e autoridades e, neste ano,
ocorreu em julho.
O Academic Working Capital – AWC é o programa de educação empreendedora desenvolvido
pelo Instituto TIM que oferece mentoria e apoio financeiro para estudantes universitários que
queiram transformar seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em negócios de base
tecnológica. Ao longo do ano, os estudantes selecionados participam de workshops e são
orientados por monitores para o desenvolvimento de seus negócios. Desde sua criação, em
2015, cerca de 150 projetos de 400 universitários foram apoiados pelo programa. Em 2019,
três dos cinco finalistas da Hackbrazil - competição internacional organizada pela Brazil
Conference at Harvard & MIT - foram projetos participantes do AWC, sendo que Aqualuz
conquistou o 2º lugar e sua sócia-fundadora, Anna Luísa Beserra, foi agraciada com o Prêmio
Jovens Campeões da Terra, da ONU.
A educação científica compõe uma das linhas de atuação do Instituto TIM. Em 2019, o
Instituto TIM deu 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. Em julho, o projeto vencedor
da Edição 2018/2019 da competição foi lançado à Estação Espacial Internacional (ISS) com
apoio da NASA e foi executado com sucesso no espaço. Agora, os jovens estão avaliando os
resultados deste experimento. Em dezembro, o projeto vencedor da Edição 2019/2020 foi

selecionado: “A influência da microgravidade sobre a degradação de lactose e o
desenvolvimento de bactérias da flora intestinal” foi desenvolvido por estudantes do 2º ano
do Ensino Médio do Colégio Regina Coeli, de Sorriso (MT). O projeto será enviado ao espaço
em 2020.

ENERGIA
Alinhada com os princípios de suas Políticas Ambiental e de Gestão da Mudança do Clima, a
TIM considera o tema 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 o desligamento, temporário ou permanente, de
equipamentos ociosos; Decomissioning – desligamento e remoção de equipamentos do site
com objetivo de obter economia de energia e liberar espaço físico para novos projetos, entre
outros.
Em 2019, a TIM consumiu mais de 350 GWh a partir de fontes de energia renováveis,
representando cerca de 50% do consumo da TIM. Em 2020, a previsão é aumentar a
participação de fontes renováveis para 60% do consumo total da empresa.
Ao final do 4T19, a TIM alcançou um total de 1582 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 2018, 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 4T19, 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 (4 independentes);
o Reuniões: 4 reuniões com comparecimento médio de 76%;
o Atividades mais relevantes:
▪
▪
▪
▪

Deliberar sobre projeto societário da Companhia;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos;
Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração;

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 3º trimestre
de 2019, encerrado em 30 de setembro de 2019;
Tomar conhecimento do resumo dos resultados e status de todos os Planos de Incentivo de
Longo Prazo da Companhia;
Tomar conhecimento sobre os resultados apurados no âmbito do Plano de Incentivo de Longo
Prazo da Companhia para as outorgas de 2013 e 2016 e deliberar sobre as condições para o
exercício das opções de compra de 2016;
Apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
Deliberar sobre o orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano-calendário de 2020;
Tomar conhecimento sobre o Plano Industrial 2020-2022 e deliberar sobre o orçamento para
o ano – calendário de 2020;
Deliberar sobre a celebração de contrato(s) entre partes relacionadas;
Deliberar sobre o Calendário Corporativo de 2020;
Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Conselho de Administração da Companhia para o ano
de 2020;
Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio ("JSCP") da
Companhia;
Tomar conhecimento sobre operações de liability management;
Deliberar sobre as condições de contratação de empréstimo a ser celebrado pela sociedade
controlada da Companhia, TIM S.A.;
Deliberar sobre o memorando de entendimentos a ser celebrado entra a sociedade controlada
da Companhia, TIM S.A., e a Telefônica Brasil S.A.;
Deliberar sobre a celebração de contratos para fornecimento de serviços de Radio Access
Network ("RAN");
Deliberar sobre os contratos de prestação de serviços entre a sociedade controlada da
Companhia, TIM S.A., e a Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática Ltda. e AEC Centro
de Contatos S.A.

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 os principais temas nos canais de denúncias;
Apresentação da auditoria interna sobre o plano de trabalho para 2019;
Apresentação sobre os impactos da IFRS 16;
Apresentação sobre as contingências Tributárias, Regulatórias, Cíveis e Trabalhistas;
Apresentação do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3° trimestre
de 2019, encerrado em 30 de setembro de 2019;
Apresentação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), sobre o Relatório
Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3° trimestre de 2019, encerrado em
30 de setembro de 2019;
Avaliação sobre a proposta de juros sobre o capital próprio ("JSCP") da Companhia.

Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário
o Membros: 3 membros (3 independentes);
o Reuniões: 4 reuniões com comparecimento médio de 91,67%;
o Atividades mais relevantes:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Acompanhamento e supervisão dos trabalhos do Auditor Independente;
Apresentação sobre o Plano Anual de trabalho do Auditor Independente;
Avaliação sobre contratos com auditores independentes;
Apresentação sobre planos e iniciativas de diversidade e inclusão da Companhia;
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 Tributárias, Regulatórias, Cíveis e Trabalhistas;
Apresentação do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre
de 2019, encerrado em 30 de setembro de 2019;
Apresentação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), sobre o Relatório
Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2019, encerrado em
30 de setembro de 2019;
Apresentação sobre o Relatório Financeiro Mensal da Companhia referente ao mês de outubro
de 2019;
Apresentação sobre procedimentos operacionais de Cyber Security;
Avaliação sobre a celebração de contrato(s) entre partes relacionadas;
Avaliação da proposta do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2020, a
ser submetida à aprovação do Conselho de Administração da Companhia;
Avaliação sobre a proposta de juros sobre o capital próprio ("JSCP") da Companhia;
Apresentação sobre os resultados do Risk Appetite e dos Risk Indicators da Companhia
referente ao 3º trimestre de 2019;
Apresentação sobre o Status dos Planos de Ação do ERM.

Atividades do Comitê de Controle e Riscos
o Membros: 4 membros (2 independentes);
o Reuniões: 1 reunião com comparecimento médio de 75%;
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.

Atividades do Comitê Remuneração
o Membros: 3 membros;
o Reuniões: 1 reunião com comparecimento médio de 100%;
o Atividades mais relevantes:
▪
▪

Apresentação sobre o resumo dos resultados e status de todos os Planos de incentivo de
Longo Prazo da Companhia;
Apresentação dos resultados apurados no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo da
Companhia (“Plano”) para as outorgas de 2013 e 2016 e avaliação das condições para o
exercício das opções de compra de 2016.

