
Nos preparamos

Agimos com responsabilidade e velocidade

Todos contra o Coronavírus

Uma união histórica

O legado da Covid-19 para o setor empresarial será a coragem digital.

Acompanhamos os desdobramentos da 
difusão do novo Coronavirus (COVID-19) e 
definimos medidas para garantir o cuidado 
com todas as pessoas. 

Nossas equipes estão trabalhando em 
home office, incluindo 100% do nosso call 
center próprio. Os times que precisam 
estar na rua, garantindo a conectividade 
dos clientes, estão fazendo isso com toda 
a segurança possível. 

Estamos prontos para atualizar todas 
as medidas que forem necessárias para 
proteger nosso TIMe, fornecedores e 
clientes.

Em uma ação única, as maiores operadoras de telecom do Brasil se uniram para oferecer 
mais conectividade aos clientes, enquanto internamente nosso TIMe também viveu grandes 
transformações. Os colaboradores estão seguros e conectados, de suas casas, como se estivessem 
na TIM, e os nossos treinamentos também não pararam, graças aos meios digitais. As nossas 
vagas foram temporariamente suspensas, mas logo que tudo passar, voltaremos a buscar talentos 
para o nosso TIMe.

Mais do que nunca precisamos 
estar conectados

A TIM está pensando em você.

.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645366280142508032?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BvUFRxD%2FtQOa7Yg5n%2FYrK3A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-life_custom_modules_promo_link
https://fiquebemfiqueemcasa.com.br/
https://www.linkedin.com/pulse/maior-legado-da-covid-19-para-o-setor-empresarial-ser%25C3%25A1-labriola/?trackingId=teenfPpcScikbuEIgryhnA%3D%3D&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BvUFRxD%2FtQOa7Yg5n%2FYrK3A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-life_custom_modules_promo_link


Estamos prontos para te apoiar

Oferecemos conectividade e serviços 
extras para os nossos clientes, neste 
momento em que as relações precisam ser 
mais digitais do que nunca, além de formas 
de aprendizado em casa pelo TIMTec, 
do Instituto TIM. Mais do que nunca, 
precisamos estar #MaisConectados

“Quero deixar aqui meu reconhecimento à TIM por todo 
cuidado, comprometimento, responsabilidade, confiança, 
transparência e dedicação que minha empresa tem com todos 
os seus funcionários. Desde o início da pandemia, estamos 
sendo protegidos, amparados e capacitados por todo o TIMe de 
feras que faz parte da liderança da empresa. Cursos, palestras 
e tudo o que precisamos para voltarmos mais fortes está sendo 
feito com louvor! Parabéns à TIM Brasil pelo comprometimento 
com seus funcionários!”

“Quero deixar aqui meu reconhecimento à TIM por todo 
cuidado, comprometimento, responsabilidade, confiança, 
transparência e dedicação que minha empresa tem com todos 
os seus funcionários. Desde o início da pandemia, estamos 
sendo protegidos, amparados e capacitados por todo o TIMe de 
feras que faz parte da liderança da empresa. Cursos, palestras 
e tudo o que precisamos para voltarmos mais fortes está sendo 
feito com louvor! Parabéns à TIM Brasil pelo comprometimento 
com seus funcionários!”

#MaisConectados

!
Vantagens para clientes

Voltar ao site

TIMTec - Instituto TIM

Depoimentos de funcionários

Ingrid Valente 

Marcos Leite

Gestão Comercial
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https://www.tim.com.br/sp/maisconectados-covid-19
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6652229962273177600?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BvUFRxD%2FtQOa7Yg5n%2FYrK3A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-life_custom_modules_promo_link
https://www.tim.com.br/

