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Depois de resultados históricos em 2019, a TIM 
estava pronta para um 2020 ainda melhor. 
Preparamo-nos para, mais uma vez, liderar os 
movimentos do mercado e estar ao lado dos 
clientes em uma nova jornada de experiências. 
Não imaginávamos, no entanto, que o prota-
gonismo dos serviços de telecomunicações 
estaria em evidência, justamente, em meio a 
maior crise sanitária das últimas décadas.  

A mudança de rumo foi necessária e imediata. 
Era o momento de direcionar todos os nossos 
esforços para três importantes pilares: o pleno 
funcionamento dos serviços para conectar os 
clientes em isolamento social; a preservação 
da saúde e segurança dos nossos funcionários; 
e a colaboração com órgãos governamentais e 
demais entidades no combate à pandemia.

Foi uma adaptação desafiadora, mas realiza-
da de forma muito ágil e assertiva, graças – 
 principalmente – ao engajamento da nossa 
equipe. Logo percebemos que a Covid-19 nos 
obrigaria a rever metas e projetos, mas tam-
bém revelaria e anteciparia oportunidades. 
Por isso, fomos retomando o planejamento e, 
mesmo em um ano completamente fora da 
curva, demonstramos que a TIM tem funda-
mentos sólidos.

Em um cenário de piora significativa do am-
biente econômico para as pessoas e as em-
presas, a companhia provou sua resiliência ao 
encerrar 2020 com resultados consistentes. E 
demonstrou coragem ao fincar as bases das 
transformações que nortearão nosso futuro: 
formalizamos a proposta de aquisição dos 

ativos móveis da Oi, executamos o acordo 
de compartilhamento de redes com a Vivo e 
incorporamos na nossa estratégia de longo 
prazo os princípios e metas ambientais, sociais 
e de governança (ESG, na sigla em inglês).

Os indicadores financeiros e operacionais 
confirmaram o bom desempenho. Alcançamos 
a maior margem Ebitda normalizada da 
história da TIM e a melhor do mercado no 
quarto trimestre de 2020, antecipando a meta 
desse indicador estabelecida para 2022. 

Devido à maior demanda pelos serviços, 
intensificamos a oferta dos canais digitais e 
a qualidade nos processos de cuidado com 
o cliente. Hoje, nossa base de usuários, com 
51 milhões de pessoas, tem à disposição 
uma ampla gama de produtos e o perfil de 
consumo segue em ritmo de transformação. 
Temos um ecossistema no qual o cliente é 
o elemento-chave na estratégia, tanto para 
o nosso core business quanto para habilitar 
novas fontes de receita. Em dezembro de 
2020, atualizamos a matriz de materialidade 
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Queremos ser referência ESG  
no setor de telecomunicações  
no Brasil

da TIM e demos um passo essencial no Plano 
Estratégico 2021-2023 ao alinhar, de forma 
estruturada, nosso negócio aos princípios e 
ambições em ESG. O plano, recém-atuali-
zado em 2021, confirma e integra de forma 
definitiva os aspectos ESG ao core business, 
apresentando objetivos e metas conectados 
ao que é mais material para nossos stakehol-
ders e aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. 

Queremos ser referência ESG no setor 
de telecomunicações no Brasil e os 
reconhecimentos recebidos mostram que 
estamos no caminho certo. Nossa presença 
no ISE B3 (Índice de Sustentabilidade 
Empresarial) durante 13 anos consecutivos 
é um exemplo do histórico ativo da 
companhia no tema, bem como nosso 
compromisso ao Pacto Global da ONU, 
desde 2008. 

No aspecto ambiental, caminhamos de 
maneira disciplinada para atingir as metas de 
energia renovável, neutralidade de carbono, 

03Estratégia ESG Ações da TIM na pandemia Ambiental SocialGovernançaMensagem do presidente



emissões e ecoeficiência. No âmbito social, 
temos metas relacionadas ao treinamento 
dos colaboradores, clima de trabalho e à 
diversidade. Tratamos como prioritários 
os investimentos em projetos de inclusão, 
como o programa de estágio que preencheu 
mais de 60% das vagas com estudantes 
negros. Com o Instituto TIM, investimos 
há sete anos em projetos que incentivam 
a democratização do conhecimento, da 
ciência e da tecnologia, tendo a inovação 
como alavanca de transformação, e 
que contribuam para a promoção do 
desenvolvimento humano no Brasil. O 
aspecto governança teve como destaques, 
em 2020, a criação do Comitê de ESG e o 
reconhecimento do Índice Teva à TIM como 
uma das companhias com maior presença de 
mulheres em Conselhos de Administração. 
Continuamos a ser a única empresa de 
telecomunicações no Novo Mercado, a única 
a receber o selo Pro-Ética da Controladoria 
Geral da União e já começamos 2021 como a 
primeira a receber o certificado ISO 37001. 

Por fim, em meio a um cenário tão turbulen-
to, decidimos retomar um daqueles projetos 
desenhados para o 2020 que esperávamos. 
Revisitamos toda a nossa cultura organiza-

cional para atualizar os valores da TIM: cora-
gem, respeito e liberdade, traduzidos no novo 
propósito de “evoluir juntos com coragem, 
transformando tecnologia em liberdade”. 
Atualizamos também a assinatura da mar-
ca para “Imagine as possibilidades”. Ela foi 
definida antes da chegada do coronavírus ao 
Brasil, mas parece ter sido pensada, sob me-
dida, para esse novo mundo que nos espera, 
no qual os serviços de telecomunicações 
terão papel fundamental e a conectividade 
permitirá novas possibilidades de evolução 
pessoal. Convidamos os clientes a enxerga-
rem o que vem pela frente de forma positiva 
e reforçamos que a TIM estará ao lado deles 
em seus novos desafios.

Não poderia encerrar a mensagem que abre 
um relatório com tão relevantes resultados e 
conquistas sem agradecer ao nosso time. As 
pessoas que trabalham na TIM enfrentaram as 
limitações trazidas pela covid-19 sem abdicar 
da qualidade devida aos nossos clientes. 
Agradeço também a nossos fornecedores, 
que superaram restrições para manter em 
funcionamento um serviço essencial, e a 
todos que contribuíram com a nossa empresa 
para manter os brasileiros conectados e 
com esperança.

Pietro Labriola 
Diretor-Presidente
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A criação de valor duradouro e sustentável 
para seus stakeholders tem sido apontada por 
investidores no mundo todo como premissa 
para as empresas se manterem competitivas e 
perenes. Temas como diversidade, mudanças 
climáticas, direitos humanos, transparência, 
ética e propósito têm ganhado cada vez 
mais relevância nos planos estratégicos 
das companhias ao lado dos indicadores 
econômicos. 

Para acompanhar essa demanda crescente 
por informações não financeiras e aumentar 
o alinhamento à agenda de desenvolvimento 
sustentável da ONU, os Princípios ESG 
(Environmental, Social e Governance) – na 
sigla em inglês para Ambiental, Social e 
Governança – somam-se a outros processos 
e metodologias de gestão e transparência 
utilizados pelas empresas.

Nessa jornada, a TIM tem sido pioneira no 
setor de Telecomunicações no Brasil. Há mais 
de uma década, a Companhia 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 corpo-
rativa da bolsa de valores brasileira, além de 
ser a primeira e única operadora de teleco-
municações nomeada como empresa Pró-É-
tica pela Controladoria Geral da União (CGU). 

Reforçando o compromisso com a 
transparência, a TIM vem apresentando seu 
desempenho em sustentabilidade desde 2004 
e há 13 anos publica relatórios conforme as 
diretrizes da GRI, além de responder o Carbon 
Disclosure Project (CDP) e registrar suas 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

Para além da 
sustentabilidade

Há 13 anos 
consecutivos,  
a TIM está presente no Índice 
de sustentabilidade  
da B3 (ISE-B3)

no Programa Brasileiro GHG Protocol, desde 
2010. A Companhia também integra diversos 
índices e ratings, nacionais e internacionais.

Como signatária do Pacto Global da 
ONU desde 2008, a TIM desenvolve 
projetos conectados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU e reconhece os direitos à privacidade 
de dados, à internet segura, ao acesso à 
informação e à liberdade de expressão 
como essenciais e inegociáveis.

Coragem para evoluir
Movida pela aspiração de “ser uma 
referência ESG no Brasil”, a TIM 
estabeleceu um novo e mais ambicioso 
plano de metas, chamado Plano 
ESG, para o triênio 2021-23. Partindo 
das ambições assumidas no Plano 
Estratégico 2020-2022, a Companhia 
acrescentou mais desafios conforme 
apresentado a seguir.
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Environmental  – Energia Renovável
 – Ecoeficiência
 – Resíduos e Emissões

Social  – Diversidade e Inclusão
 – Engajamento e Treinamento
 – Inclusão Digital

Governance  – Satisfação do Cliente
 – Ética e Transparência
 – Segurança da Informação  
e Privacidade de Dados

Ser uma referência  
ESG no Brasil
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Plano ESG 2021-23

Environmental

Social

Governance

   Novo compromisso         Incremento de meta

Queremos ser verdes

Novos recursos são um 
fator-chave para manter 
a liderança

Mecanismos eficientes 
para equilibrar de maneira 
justa os interesses de 
todos stakeholders

HABILITADORES COMPROMISSOS METAS
RESULTADOS
2020

PLANO
2020-22

→  Aumentando a eficiência e aproveitando a redução de custos da 
energia verde

→  Desenvolvendo data centers em nuvem para oferecer mais aos 
nossos clientes com menos impacto das operações

→  Desmobilizando tecnologias obsoletas por meio de inovação e  
compartilhamento de infraestrutura

→  Promovendo a gestão eficiente e responsável de resíduos sólidos

→  Promovendo um ambiente inclusivo, com igualdade de  
oportunidades, valorização dos talentos e cuidado com a saúde  
e integridade dos colaboradores

→  Desenvolvendo a educação digital para apoiar a demanda  
por conectividade

→  Mantendo o Instituto TIM como referência em projetos de educação  
e ST&I (Ciência, Tecnologia e Inovação, na sigla em inglês)

→  Estendendo o acesso à conectividade 4G a todos os municípios do Brasil

→  Mantendo os reconhecimentos de uma empresa com o mais alto nível 
de comprometimento com a transparência e governança corporativa

→  Disseminando os princípios ESG aos fornecedores de alto risco
→  Adotando as melhores práticas relacionadas à compliance, segurança 

da informação, proteção e privacidade de dados
→   Promovendo o empoderamento do cliente através da  

transformação digital

→  Carbono neutro (tCO2e, escopos 1 e 2)

→  Ecoeficiência no tráfego de dados* (bit/Joule)

→  Energia renovável

→  Emissões indiretas* (tCO2e, escopo 2)

→  Reciclagem de resíduos sólidos

→  Engajamento (por ano)

→  Colaboradores negros

→  Mulheres na liderança

→  Colaboradores treinados na cultura ESG

→  Colaboradores treinados em capacidades digitais

→  Presença 4G

→  Reclamações de clientes* (órgão regulador)

→  ISE, Novo Mercado e Pró-Ética

→   ISO 14001 e ISO 9001

→   ISO 27001 e ISO 37001

-100% 2030 -100% -30%

+80%

2025
+75% +64%

≥90%

-70% -70% -28%
≥95%

2023

≥80% >MQ3 >MQ3

≥40%
≥35%

≥99% >95% 99%

+5.000 1.000 1.486
100%

-50%

Manter Manter Mantido

Manter

Obter 2022 Obter Ongoing

* Ano base 2019
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Como parte do processo de melhoria contí-
nua da sua estratégia de sustentabilidade, a 
TIM criou, em 2020, o Sistema de Indicado-
res ESG para coleta e validação das informa-
ções não financeiras de seu Relatório ESG. O 
sistema também possibilita o acompanha-
mento e gestão da performance de diversos 
dados ambientais e sociais que são apresen-
tados a cada trimestre na divulgação dos 
resultados financeiros da Companhia.

No âmbito da alta gestão, outra importante 
ação foi a criação do Comitê de ESG, formado 
por membros do Conselho de Administra-
ção (CdA) da TIM. Sua principal atuação será 
definir e acompanhar o plano estratégico, 
garantindo e incentivando o cumprimento das 
metas estabelecidas. Leia mais sobre o Comi-
tê no Capítulo de Governança.

Para a TIM, a construção do futuro começa a 
partir de uma base sólida e da definição de 
um caminho estratégico certo. A Companhia 
acredita na evolução consistente das suas 

metas e ambições e prioriza a estratégia de 
mudança de volume para valor, na qual não 
basta ter mais clientes, é preciso oferecer a 
máxima qualidade. 

Fortalecer e consolidar os pilares ESG re-
presentam para a TIM uma transformação 
positiva não só do negócio, mas também 
da sociedade. Os desafios enfrentados no 
ano de 2020 reforçaram a importância dos 
serviços de telecomunicação, que se torna-
ram insumo básico para a manutenção das 
atividades econômica e de educação, para 
inúmeras oportunidades de crescimento 
individual e social e, porque não dizer, para o 
próprio exercício da cidadania. 

Fortalecer a cultura ESG

Pilares ESG: impulso para  
a transformacão positiva  
do negócio e da sociedade 
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Destaques ESG de 2020

Ambiental Social Governança

13 anos consecutivos no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e 
anunciada como integrante do novo Índice 
S&P/B3 Brasil ESG

Conquista da certificação ISO 37001 de 
gestão antissuborno um ano antes da meta

Avanço no processo para obter 
a certificação ISO 27001 de gestão de 
segurança da informação

Criação do Comitê de ESG, 
de assessoramento ao Conselho 
de Administração, em 2020

84% de favorabilidade 
na Pesquisa de Clima

99% dos colaboradores  
treinados na cultura ESG

1.486 colaboradores treinados 
em capacidades digitais

Primeira operadora de 
telecomunicações nomeada como empresa 
Pró-Ética pela Controladoria Geral da União

64% de consumo de energia  
de fontes renováveis

Aumento de 64%  
na eficiência energética no  
tráfego de dados

Redução de 28%  
das emissões indiretas (escopo 2)  
de GEE

Redução de 30% das 
emissões de GEE dos escopos 1 e 2 
(meta carbono neutra)
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A pandemia da covid-19 causou mudanças 
significativas na condução das operações 
das organizações no Brasil e no mundo 
e novas reflexões foram necessárias. 
A TIM realiza periodicamente a revisão 
do seu processo de materialidade, em 
média a cada dois anos, mas diante dos 
acontecimentos do ano de 2020, decidiu 
atualizar sua materialidade de 2019.

Partindo dos tópicos materiais identificados 
no processo de materialidade realizado em 
2019, foram analisados documentos internos 

e estudos setoriais e de sustentabilidade, e 
realizadas consultas a stakeholders internos 
e externos, selecionados por serem os 
principais públicos impactados pelo negócio 
e operações da TIM. Foram entrevistadas 
lideranças da TIM – CEO e vice-presidentes – 
e um grupo de fornecedores, investidores, 
clientes, imprensa e governo.

As principais preocupações percebidas, 
levando em consideração também o 
contexto da pandemia, foram relacionadas 
a saúde dos colaboradores, a inclusão 
digital como um direito básico e o acesso à 
conectividade (telecomunicações como um 
serviço essencial permitindo a conexão das 
pessoas para trabalho, estudo, consultas 
médicas, relacionamentos à distância, entre 
outros). Temas como gestão de energia, 
inovação, investimentos em infraestrutura 
e privacidade de dados ganharam mais 
relevância. Também foi bastante mencionada 
a importância da diversidade e inclusão na 
Companhia.

Materialidade Principais stakeholders da TIM
• Acionistas 
• Colaboradores 
• Concorrentes 
• Consumidores e clientes
• Fornecedores e prestadores  

de serviço
• Governo e associação setorial

• Órgãos reguladores e órgãos 
de proteção e defesa do 
consumidor

• Parceiros comerciais 
• Sindicatos
• Sociedade e organizações  

da sociedade civil

Matriz de 
materialidade 
atualizada à luz 
dos impactos da 
pandemia
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Tópico material1 Indicadores
Limite do impacto

ODS
TIM Cadeia de 

fornecedores
 Cadeia de 
consumo

Cadeia de 
pós-consumo

Investimento em infraestrutura e confiabilidade da rede GRI 205-2 
Indicadores próprios     

Inovação aplicada a produtos e serviços Indicadores próprios

Inclusão digital e acesso à conectividade GRI 203-2 
Indicadores próprios   

Experiência do cliente e qualidade dos serviços
GRI 417 
Indicadores próprios   

Proteção de dados, privacidade do cliente  
e segurança cibernética

GRI 418-1 
Indicadores próprios 

Ética e governança nos negócios GRI 205-2, 206-1

Saúde, bem-estar e gestão dos colaboradores
GRI 401-1, 403-1, 403-2, 403-3,  
403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-10 
Indicadores próprios 

  

Promoção da diversidade e igualdade de oportunidades GRI 405-1, 405-2, 406-1   

Gestão de energia
GRI 302-1, 302-3 
Indicadores próprios   

Gestão de resíduos na operação e pós-consumo
GRI 306-2 
Indicadores próprios

Gestão estratégica e responsável de fornecedores GRI 308-1, 414-1   

1.  Na revisão da materialidade, realizada em 2020, alguns tópicos materiais tiveram o escopo ampliado. Os assuntos incluídos constam em negrito nesta tabela, assim como o novo tema material

Temas identificados como prioritários  
no processo de materialidade

Impacto direto, causado 
pela operação da TIM.

 
Impacto indireto, 
decorrente das relações 
da TIM com sua cadeia 
de valor (downstream e 
upstream).
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Direitos humanos, equilíbrio ambiental, 
desenvolvimento sustentável, diversidade e 
boas práticas de governança são algumas 
das grandes questões contemporâneas 
que fazem parte do radar da TIM na 
formulação de sua estratégia e operações. 
Os avanços da Companhia nesses campos 
são compartilhados com instituições que 
têm um papel decisivo na formulação de 
programas transformadores ou de modelos 
que incentivam a melhoria contínua 
das empresas.

Pacto Global e ODS 
Signatária do Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) desde 2008, adota 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) como diretriz para a formulação de 
estratégias integradas. (leia mais aqui).

Mudança do Clima 
Engajada na questão, responde ao Carbon 
Disclosure Project (CDP), maior base de dados 
do mundo no acompanhamento e gestão do 
volume de emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), e registra suas emissões no Programa 
Brasileiro GHG Protocol, plataforma que 
quantifica e gerencia esses dados. 

Índice de Sustentabilidade  
Empresarial (ISE) da B3 
É a empresa de telecomunicações com 
mais anos seguidos no ISE – 13 anos 
ininterruptos, o que reflete seu alto grau de 
comprometimento com a sustentabilidade e 
a governança corporativa. 

Iniciativas Empresariais FGVces 
Participa há mais de uma década da rede 
Iniciativas Empresariais coordenada pelo 
Centro de Estudos em Sustentabilidade da 
Fundação Getulio Vargas (FGVces), núcleo de 
produção de conhecimento direcionado à troca 
de experiências e estímulo para o avanço da 
agenda de sustentabilidade nas empresas.

Compromissos e reconhecimentos

Experiências 
que desafiam  
e transformam

S&P/B3 Brasil ESG  
TIM foi anunciada como integrante do 
novo Índice da B3 que mede a performance 
de títulos que cumprem critérios de 
sustentabilidade, ponderado pelas 
pontuações ESG da S&P DJI.
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Novo Mercado 
Desde 2011, voluntariamente a TIM faz 
parte do Novo Mercado, maior nível de 
governança corporativa da B3, sendo 
a única representante do setor de 
telecomunicações.

ICO2 
A Companhia voltou a fazer parte da 
Carteira do Índice Carbono Eficiente da B3, 
que reúne empresas comprometidas em 
reportar com transparência suas emissões 
e como estão se preparando para uma 
economia de baixo carbono.

Índice CDPR Resiliência Climática 
TIM confirmada novamente no novo índice 
de resiliência climática ICDPR-70.

Morgan Stanley Capital International 
(MSCI) Environmental, Social and 
Governance Research (ESG) 
Integra carteiras de índices ligados ao MSCI 
ESG Leaders Index, que realiza avaliações 
de governança e análises de índices sociais 
e ambientais de mais de 6 mil empresas 
de capital aberto no mundo, há mais de 
40 anos.

FTSE4GooD 
Integra FTSE4GooD Index Series (Emerging 
Markets Index, Latin America Index).

Índice Teva ESG Mulheres na 
Liderança® 
TIM reconhecida entre as empresas da 
B3 com maior proporção de mulheres no 
Conselho de Administração e Comitês.

Empresa Pró-Ética 2018-2019 
 A TIM é a primeira operadora a integrar a 
lista de Empresas Pró-Ética da Controladoria-
-Geral da União (CGU), iniciativa que 
promove um ambiente corporativo mais 
íntegro, ético e transparente.

ONU Mulheres 
Conectado ao Plano ESG e ao tema 
material Promoção da diversidade e 
igualdade de oportunidades, a TIM 
aderiu em março de 2021 aos Princípios 
de Empoderamento das Mulheres (WEP, 
em inglês). Por meio dessa iniciativa, 
a Companhia quer direcionar de forma 
ainda mais efetiva a sua jornada na 
equidade de gênero.

ISO 37001 
A TIM conquistou a certificação ISO 
37001, também em março de 2021, 
que atesta a segurança e eficácia 
do sistema de gestão antissuborno. 
Além de demonstrar seu empenho no 
cumprimento das metas do Plano ESG, 
a TIM se tornou a primeira operadora a 
conseguir essa certificação.

Prêmio Anatel de Acessibilidade  
em Telecomunicações 2021 
A TIM foi a primeira operadora 
reconhecida pelo prêmio e novamente em 
2021 ficou em primeiro lugar no ranking, 
que tem como objetivo reconhecer as 
empresas do setor que disponibilizam 
ambientes físicos e virtuais acessíveis 
para pessoas com deficiência ou que 
incentivam, divulgam e asseguram os 
direitos de acessibilidade.

Coalizão Empresarial para Equidade 
Racial e de Gênero
A TIM aderiu, em abril de 2021, à iniciativa 
promovida pelo Instituto Ethos, o Centro 
de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades (Ceert) e o Institute for 
Human Rights and Business (IHRB). Tem 
como foco ampliar as políticas públicas e 
práticas empresariais em prol da inclusão 
e da diversidade nas organizacões.
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A pandemia da covid-19 trouxe impactos 
para o mundo todo no ano de 2020. 
A TIM respondeu rapidamente a essa 
situação de emergência e esteve entre 
as primeiras empresas a adotar ações 
preventivas, protocolos sanitários e normas 
para proteger colaboradores, clientes, 
fornecedores e outros stakeholders. Em 
poucos dias, estabeleceu a equipe em 
home office e adequou as operações para o 
cenário de crise, utilizando a experiência já 
vivida pela Telecom Italia (“TIM Italia”). No 
quadro ao lado, destacam-se as principais 
iniciativas realizadas.

Para 2021, mesmo com a esperança 
de controle da doença com o início da 
vacinação, os cuidados serão mantidos até 
total volta à normalidade. Diante desse 
cenário, a TIM continuará a fazer todos os 
esforços em prestação de serviços e entrega 
de tecnologia para apoiar a sociedade.

Ações da TIM 
na pandemia

Clientes
• Concessão de bônus de internet de até 2GB para usuários 

de todos os segmentos (pré-pago, pós-pago e controle).

• Liberação do dobro de dados em roaming internacional 
nos Estados Unidos e na Europa, para clientes retidos 
fora do Brasil pela interrupção das viagens aéreas. 

• Inclusão gratuita nas ofertas de apps dedicados às 
crianças (TIM Games e Playkids) nos conteúdos de 
entretenimento.

• Ampliação da validade de créditos de até R$ 20 para 60 
dias como auxílio aos clientes pré-pagos de menor renda.

• Acesso ao aplicativo Coronavírus SUS e ao hotsite do Minis-
tério da Saúde sem consumir dados da franquia de internet.

Colaboradores
• O trabalho remoto foi adotado para todos os colaboradores 

com disponibilidade para tal, incluindo 100% dos atendentes 
da central de relacionamento com clientes.

• A atuação das equipes de manutenção da infraestrutura 
passou a ser orientada pelo Plano de Contingência e 
Mitigação de Riscos para preservação da saúde dos 
colaboradores e continuidade operacional.

• O monitoramento de redes pôde ser feito remotamente 
com o uso da solução TIM Cloud UC, beneficiando cerca 
de 500 trabalhadores de campo.

  Veja outras iniciativas  
no capítulo Colaboradores

Instituições e sociedade
• A TIM foi a primeira operadora do Brasil a fechar uma parceria 

tecnológica de apoio ao combate da covid-19, para aplicação 
da metodologia de análise de dados agregados e anônimos.

• Participação no acordo setorial que liberou o acesso de 
órgãos governamentais a dados anonimizados originados 
pelas redes móveis, para avaliar a eficácia das medidas 
de restrição implementadas, entender a mobilidade 
populacional e facilitar a tomada de decisões. 

• Priorizou as demandas dos seus Assinantes Corporativos 
da área governamental, procurando garantir o maior nível 
possível de disponibilidade, principalmente para instituições 
de saúde e hospitais. 

• Possibilitou acesso gratuito em banda larga de alta 
velocidade para garantir a conectividade dos profissionais 
de saúde do hospital de campanha do Estádio do 
Pacaembu, na cidade de São Paulo.

• A empresa disponibilizou em seu site um vídeo em Libras para 
orientar usuários com deficiência auditiva sobre a covid-19.

• Parceria entre as operadoras brasileiras para criação de um 
plano de internet com custos reduzidos para os governos 
(federal, estadual e municipal), com o objetivo de oferecer 
internet gratuita para alunos de escolas públicas terem 
acesso a plataformas de ensino à distância. 

• O Instituto TIM apoiou a Campanha Gesto Solidário, 
promovida pelo Instituto Biomob, com a doação de mais 
de 2 mil cestas básicas de alimentos para 600 famílias 
em situação de vulnerabilidade social em diferentes 
comunidades do estado do Rio de Janeiro.

INICIATIVAS:
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GOVERNANÇA 
> Propósito e valores 
> Perfil 
> Nosso negócio e destaques 2020 
> Combate à corrupção 
> Operação 

02
> Inovação 
> Cliente
> Fornecedores 
>  Privacidade e proteção 

de dados
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Desde 2011, a Companhia 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) e a primeira a obter 
a certificação ISO 37001, já em 2021. Como 
parte do empenho da TIM de aprimorar 
cada vez mais seus sistemas de governança, 

CUIDAR DO CLIENTE

• Fazemos perguntas legítimas 
aos clientes para identificar 
suas necessidades.

• Ouvimos os clientes com atenção 
e curiosidade.

• Levamos em consideração a 
experiência do cliente em cada uma 
das decisões.

• Orgulhamo-nos de poder contribuir 
para uma vida melhor dos 
nossos clientes.

TRANSPARÊNCIA

• Estabelecemos relações claras e 
francas com todos.

• Geramos confiança por meio da 
integridade e da transparência em 
nossas ações.

INOVAÇÃO

• Inovamos criando novas formas de 
fazer as coisas.

• Usamos a criatividade de cada um 
para fazermos mais.

COMPROMETIMENTO

• Somos responsáveis.
• Reconhecemo-nos como parte de um 

projeto comum.
• Colaboramos colocando nosso talento 

e nossa dedicação em cada gesto.

AGILIDADE

• Fazemos mais, melhor e mais rápido, 
num mundo cada vez mais complexo 
e dinâmico.

• Planejamos, decidimos e executamos 
rapidamente, facilitando o dia a dia 
de todos.

o tema possui metas e compromissos no 
Plano ESG 2021-23 em relação à satisfação 
do cliente, ética e transparência, segurança 
da informação e privacidade de dados. 
Somado a esses esforços, a TIM busca 
mecanismos eficientes para equilibrar de 
maneira justa os interesses de todos os 
seus stakeholders.

Propósito
Evoluir juntos com coragem, 
transformando tecnologia em liberdade

Valores
Para a TIM, fortalecer as melhores 
práticas de governança é fundamental 
para sustentar o crescimento e  
a longevidade dos negócios
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A TIM é uma empresa de telecomunicação 
que presta serviços de telefonia móvel, fixa, 
transmissão de dados e ultrabanda larga no 
Brasil.

É listada no Novo Mercado da B3, 
bolsa de valores brasileira, cujo 
padrão de governança tem foco no 
acionista minoritário e transparência 
na comunicação. Também tem ADRs 
(American Depositary Receipts) listadas na 
bolsa de valores de Nova Iorque - New York 
Stock Exchange (Nyse).  

É controlada pela TIM Brasil Serviços e 
Participações S.A., empresa do Grupo Telecom 
Italia e tem sede no Rio de Janeiro (RJ). 

Em agosto de 2020, a TIM passou por uma 
reorganização societária e incorporou a 
TIM Participações. Outra mudança foi a 
constituição, em 16 de dezembro de 2020, 
da FiberCo – uma sociedade que preparará a 

Companhia para futura segregação de ativos 
e prestação de serviços de infraestrutura de 
fibra ótica residencial. 

O processo é uma das etapas intermediárias 
da transformação da TIM em uma 
prestadora de serviços de banda larga. 
O objetivo é criar um veículo aberto de 
infraestrutura de fibra ótica, com a captação 
de um parceiro estratégico, um futuro 
sócio da FiberCo.

A FiberCo atuará no mercado de atacado, na 
prestação de serviços de conectividade em 
fibra, de última milha e de transporte, para 
as operadoras do mercado, contando com a 
TIM como cliente âncora. 

Essa transação tem o objetivo de acelerar 
o crescimento do negócio de banda 
larga residencial e permitir a adequada 
valorização de uma parte da infraestrutura 
da TIM.

Em janeiro de 2021, a TIM assinou contrato 
de aquisição dos ativos móveis da Oi, em 
conjunto com outras operadoras. Transação 
essa que também trará benefícios aos 
clientes na melhoria da experiência de 
uso e qualidade do serviço prestado, 
bem como aos acionistas com a geração 
de receitas e eficiências em virtude de 
sinergias operacionais.

 Leia mais sobre o Novo Mercado no  
site de Relações com Investidores. 

Perfil

expansão
dos negócios
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Composição acionária

100%

100%*

67%

100%

33%

Telecom Italia S.p.A.

Telecom Italia Finance S.A.

TIM Brasil Serv. e Part. S.A. Minoritários

TIM S.A.

Fiberco Ltda.

* Telecom Italia S.p.A. detém uma ação da TIM Brasil Serv. e Part. S.A.

Foi criado em 10 de dezembro de 2020, 
com definições de composição e atividades 
formalizadas no Regimento Interno do Comitê 
de ESG (Disponível no site da TIM.) 

Vinculado ao Conselho de Administração, é 
atualmente composto por cinco membros.

Comitê de ESG

A administração da Companhia é exercida 
pelo Conselho de Administração (CdA) e 
pela Diretoria. O CdA possui quatro comitês 
de assessoramento: Comitê de Auditoria 
Estatutário (CAE), Comitê de Controle e 
Riscos (CCR), Comitê de Remuneração (CR) e 
Comitê de ESG.

Estrutura de governança
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Nosso negócio   
e destaques 2020 

RECEITA LÍQUIDA 

R$ 17 bilhões, redução de 0,6%

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS EM 2020 

R$ 16,7 bilhões (+0,4% A/A)

RECEITA LÍQUIDA DA TIM LIVE EM 2020

+27,9% A/A 

EBITDA  
Capex sobre a Receita superou  
a meta de 2022, alcançando  
25,9%
48,5% de margem Ebitda1

EBITDA NORMALIZADO  
R$ 8,4 bilhões  
no acumulado  
do ano, crescimento de 3,2%LUCRO LÍQUIDO NORMALIZADO 

R$ 1,9 bilhão, redução  
de 1,8% A/A

PDD2 DE VOLTA AO RUMO

2,3% da receita bruta (-0,7 p.p. A/A)

Financeiros  

Crescimento de ARPU  
em todos os segmentos

Maior cobertura 4G  
e melhor experiência e disponibilidade3

Infraestrutura  

+300 cidades  
ativas sob o acordo de 
compartilhamento de rede

Assinatura do contrato de 
aquisição dos ativos móveis da Oi

Internet móvel  
em 3G, 4G, 4.5G e 5G DSS

> Telefonia móvel e fixa

>  Soluções corporativas de voz, dados e 
serviços digitais

TIM Live:  
banda ultra-larga fixa

>  Em 34 localidades brasileiras 
com FTTH (27 cidades e 7 regiões 
administrativas)

Serviços  

Ligação em alta definição pelo 4G

>  Tecnologia VoLTE (Voice over LTE)

>  Menos tempo para completar a 
ligação e mais estabilidade

> Disponível em 3.860 cidades

Pioneira no Agronegócio
>  4G TIM no Campo – cobertura em 

mais de 6 milhões de hectares

1 Ebitda normalizadO 
2 Provisão para Devedores Duvidosos 
3 Segundo a Opensignal
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Em 2020, a TIM lançou a rede 5G DSS em 
três cidades no Brasil – Bento Gonçalves 
(RS), Itajubá (MG) e Três Lagoas (MS) –, 
 antes do Leilão da Anatel previsto 
para 2021. 

A tecnologia será utilizada para fornecer 
banda larga residencial sem fio com 

• 29 milhões no pré-pago
• 22 milhões no pós-pago
• + de 40 milhões de acessos 4G
• 645 mil clientes TIM Live
• 927 mil clientes no fixo

• 5 p.p. de crescimento de 
tráfego de dados no 4G, em 
comparação com 2019

• Os clientes da TIM navegaram 
através do 4G com maior 
frequência – 88% do seu 
tempo conectado

• Expansão da cobertura 4.5G 
para 1.350 cidades

51 milhões 
de clientes

Cobertura 4G em 
3.877 cidades 
no Brasil, 95%  
da população 
urbana

Lançamentos em produtos e serviços
tecnologia FWA (Acesso Fixo Sem Fio), 
aproveitando as frequências legadas das 
redes 2G, 3G e 4G, por meio da funcionalidade 
Dynamic Spectrum Sharing (DSS).  

  Leia mais sobre o 5G na página 27.

  Leia mais sobre os resultados de 2020 aqui.
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A TIM tem normativos internos que reforçam 
o cumprimento à legislação e a conduta 
ética. Tem, ainda, processos de Due Diligence 
e cláusulas contratuais entre as ações de 
combate à corrupção na cadeia de valor. A 
Companhia conquistou recentemente, em 
março de 2021, a certificação ISO 37001 que 
atesta a segurança e eficácia do sistema de 
gestão antissuborno. Além de demonstrar seu 
empenho no cumprimento das metas do Plano 
ESG, a TIM se tornou a primeira operadora no 
Brasil a conseguir essa certificação.  

O Programa de Integridade da TIM – também 
conhecido como Sistema de Gestão 
Antissuborno e Anticorrupção (SGAA) – tem um 
conjunto de regras e atividades para garantir a 
conformidade com a legislação anticorrupção. 
Conduzido pela Diretoria de Compliance, 
busca prevenir, identificar e mitigar práticas de 
suborno e corrupção, estabelecendo controles 
internos e monitorando as atividades sensíveis 
por meio de testes.

Combate à corrupção

TÓPICO MATERIAL: 

ÉTICA E GOVERNANÇA NOS NEGÓCIOS 

ODS  

A TIM reconhece que comportamentos antiéticos, 
como práticas corruptas, fraudes, entre outros, 
têm o potencial de causar impactos financeiros 
e reputacionais significativos para a organização. 
No setor de telecomunicações, a necessidade de 
infraestrutura de grande escala pode criar barreiras 
para a entrada de novos atores e contribuir para a 
criação de monopólios no mercado por um grupo 
pequeno de players, por exemplo. 

META PLANO ESG

Obter a certificação ISO 37001 
até 2022.

• Código de Ética e de Conduta
• Política Anticorrupção
• Modelo Organizacional
• Política de Conflito de 

Interesses 

• Política de Contratação com 
Partes Relacionadas

• Manual do Sistema de Gestão 
Antissuborno e Anticorrupção

1ª operadora 
a obter a ISO 37001

Documentos institucionais do 
Programa de Integridade da TIM
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Operação  

TÓPICO MATERIAL: 

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E 
CONFIABILIDADE DA REDE 

ODS      

A TIM se compromete em proporcionar a melhor experiência 
de uso e garantir qualidade de serviço ao cliente. Por isso, 
investe continuamente na expansão e no aprimoramento da 
sua infraestrutura de rede e da área de cobertura. Dessa forma, 
garante a qualidade dos serviços e a sua competitividade no 
setor, atendendo a legislação. A percepção do usuário de que se 
trata de um serviço essencial aumentou a exigência em relação 
à confiabilidade da rede.

META PLANO ESG

 Levar a conectividade do 4G a todos os municípios 
do Brasil até 2023.

575 mil 
pessoas acessam  
4G TIM no Campo

6 milhões 
de hectares 

cobertos
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Evoluir juntos com coragem, 
transformando tecnologia 
em liberdade

!

Casa Inteligente

A rede 5G viabilizará soluções 
em automação para casas, 
veículos e máquinas operadas à 
distância. O leilão da Anatel será 
realizado em 2021.

Sede da TIM

No Brasil, a sede da TIM 
é no Rio de Janeiro (RJ). 

Cobertura 4G

Maior cobertura 4G e melhor 
experiência e disponibilidade, 
segundo a Opensignal.

Cobertura em mais de 
6 milhões de hectares.

4G TIM no Campo Infraestrutura

+300 cidades ativas 
sob o acordo de 
compartilhamento 
de rede.

Destaques

de clientes no Brasil
51 milhões

da população urbana 
(3.877 cidades) com 
cobertura 4G

95%

Serviços prestados

A TIM presta serviços 
de telefonia móvel, fixa, 
transmissão de dados 
e ultrabanda larga. 

5G no Brasil

A TIM foi a primeira 
operadora a iniciar os testes 
da tecnologia 5G no Brasil.
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Em 2020, a TIM reforçou sua presença no setor agrícola 
com a criação do ecossistema ConectarAGRO, reunindo 
provedores de soluções para o segmento Agro e de Telecom. 
A associação tem a finalidade de estimular a expansão do 
acesso à internet nas diversas regiões agrícolas brasileiras 
e a meta de cobrir 13 milhões de hectares com o 4G 700MHz 
até o final de 2021 

   Saiba mais aqui  

A TIM deu continuidade aos investimentos 
em infraestrutura (92% do Capex), 
principalmente em projetos de TI, tecnologia 
4G por meio do 700M Hz, rede de transporte 
e expansão do FTTH (para o qual foram 
destinados, aproximadamente, 13% do total 
dos investimentos realizados no ano).

Pioneirismo
para atender as 
demandas dos 
usuários

Esses investimentos em infraestrutura e em 
cobertura de rede viabilizam a conectividade 
dos usuários e, portanto, o acesso à 
informação, considerados os principais 
impactos econômicos indiretos gerados pela 
TIM. 

O 4G TIM no Campo, por exemplo, já cobre 
mais de 6 milhões de hectares, beneficiando 
575 mil pessoas, em oito estados diferentes 
e 218 cidades em território rural. 

LIDERANÇA  
EM COBERTURA 
4G com 3.877 cidades, com 
destaque para evolução 
sob a frequência de 700M 
Hz que passou a cobrir 
3.294 cidades.

TECNOLOGIA VoLTE 
Disponível em 3.860 
cidades, melhorando a 
experiência de voz dos 
usuários.

ACELERAÇÃO DA 
EXPANSÃO DO FTTH 
3,2 milhões de domicílios 
com fibra – em 27 
municípios e 7 regiões 
administrativas do Distrito 
Federal, ao final de 
dezembro de 2020.

Evolução na experiência do cliente com 
sólido desenvolvimento da infraestrutura
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A inovação é um ativo intangível estratégico 
para a TIM. Para criar novas soluções em 
telecomunicação, a Companhia mantém 
contato com stakeholders como clientes, 
universidades, operadoras, consumidores 
e governo, com os quais desenvolve 
programas e projetos de inovação aberta.

Inovação  

TÓPICO MATERIAL: 
INOVAÇÃO APLICADA A PRODUTOS  
E SERVIÇOS 

ODS  

A TIM reconhece o seu papel de referência 
em tecnologia no setor de telecomunicações 
no país e de líder em inovação. A Companhia 
busca atender novos padrões de consumo e de 
mercado de forma proativa, acompanhando 
a mudança no perfil e comportamento dos 
seus clientes e as novas tecnologias para 
desenvolver e oferecer produtos e serviços. 

Um dos principais objetivos da estratégia de 
inovação é criar soluções para o negócio com 
foco na evolução da infraestrutura de rede, com 
ganho de qualidade e ampliação da área de 
cobertura. 

Esse trabalho é conduzido pela área de 
Arquitetura e Inovação Tecnológica, da qual 
fazem parte profissionais de telecomunicação, 
engenheiros elétricos e eletrônicos, cientistas da 
computação e outros tecnólogos com diferentes 
formações, habilidades e experiências, cobrindo 
todas as áreas do conhecimento de rede, que 
atendem a essas demandas e apoiam atividades 
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Com esse foco, a TIM vem investindo recursos 
para expandir a rede 4G RAN Sharing, que 
consiste no compartilhamento das Estações 
Rádio Base (ERBs) com outras operadoras 
para a rede 4G, a fim de otimizar os custos 
de implantação de rede. A expansão também 
atende obrigações regulatórias relacionadas à 
cobertura da rede. 
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O RAN Sharing permite que a TIM fomente a 
evolução da implantação do LTE no interior 
do Brasil, levando o acesso aos serviços de 
telecomunicação a mais regiões do país. Em 
2020, a cobertura 3G e 4G foi ampliada para 
100 cidades. 

O compartilhamento das ERBs também se 
aplica à rede 2G e, no último ano, a TIM firmou 
um acordo com a Vivo com essa finalidade. 
Além do benefício da conectividade, essa 
ação reduz impactos ambientais, como 
exposição a campos eletromagnéticos e 
consumo de energia nos municípios pelo 
desligamento de uma das duas redes.

• Redes de nova geração;

• Aplicativos de Internet;

• Impactos ambientais positivos;

• Impactos sociais positivos;

• Iniciativas de laboratório aberto.

5G: nova tecnologia a caminho

A TIM quer antecipar a 
disponibilidade de novos 
serviços, com foco em:

A TIM foi a primeira 
operadora a 
iniciar os testes da 
tecnologia 5G no 
Brasil, em 2019

Veículo autônomo, casa conectada, máqui-
nas operadas a distância. Esses são só alguns 
exemplos da transformação que o 5G propor-
cionará em diferentes segmentos da socie-
dade. O setor de telecomunicações aguarda 
para 2021 a abertura do leilão da Anatel para 
as frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 
26 GHz, algumas das quais permitirão que as 
operadoras implementem essa nova tecnolo-
gia. A TIM se posicionou favorável ao padrão 
standalone no 5G, ou seja, uma rede nova, 
desvinculada das redes celulares existentes 
(4G, 3G, 2G), possibilitando o uso de todo o 
potencial de aplicações disruptivas previstas 
para o 5G, além de proporcionar a competi-
tividade e permitir que todas as prestadoras 
iniciem o 5G “puro” nas mesmas condições.

Com o 5G standalone, a velocidade de navega-
ção poderá ultrapassar a barreira dos gigabits 
por segundo (Gbps), com baixíssimo atraso (la-
tência), altíssima capacidade e uma experiên-
cia de usuário mais contínua e uniforme. Isso 
permitirá a aplicação comercial de conceitos 
de Indústria 4.0, principalmente para os setores 
industriais que utilizam processos automatiza-
dos. Tornará possível também novas arquite-

turas de sistemas, aperfeiçoando a comunica-
ção máquina-máquina, a vasta aplicação de 
sensores, ampliando o uso de IoT e o desenvol-
vimento de processos mais inteligentes com 
muitos benefícios para a economia e para uma 
sociedade cada vez mais conectada. 

A TIM foi a primeira operadora a iniciar os 
testes da tecnologia 5G no Brasil, em 2019, 
por meio de parcerias com instituições de 
ensino, fornecedores de tecnologia e hubs 
de startups, criando quatro 5G Living Labs 
nas cidades de Florianópolis (SC), Santa Rita 
do Sapucaí (MG), Campina Grande (PB) e no 
Cubo Itaú, em São Paulo. E, seguindo com seu 
pioneirismo, em 2021, a Companhia também 
inovou ao prover uma rede de suporte trial 
(teste) para a primeira experiência de uso do 
5G standalone, durante evento promovido no 
Palácio da Alvorada, Brasília, pelo Ministério 
das Comunicações, com a participação 
de empresas da área de tecnologia, como 
Huawei, Nokia, Ericsson, Samsung, Qualcomm 
e a Visiona, startup da Embraer. Na ocasião, 
diversas aplicações foram apresentadas ao 
presidente da República e integrantes de 
vários ministérios e secretarias de governo.
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Tratada como o coração do negócio, a 
experiência do cliente teve um teste extremo 
em 2020, com a redução do contato presencial 
e a maior dependência dos meios de 
telecomunicação em razão da pandemia. A 
qualidade dos serviços prestados ganhou ainda 
mais destaque, pois ficou evidente que se trata 
de um serviço essencial. Para a Companhia, 
permanece como imperativo aprimorar a 
experiência e a percepção dos usuários em 
relação a esse desempenho.

Mesmo com as restrições do período, a TIM 
deu continuidade aos investimentos para 
a ampliação de acesso à internet móvel e 
banda larga, em projetos de infraestrutura 
e tecnologia para suportar os avanços de 
desempenho, portfólio, atendimento e 
segurança de seus clientes. 

Oferecer soluções de atendimento alinhadas 
ao tempo, à conveniência e às necessidades 
do cliente está entre as ações prioritárias no 
desenvolvimento digital da TIM.  

Cliente

TÓPICO MATERIAL: 
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE E 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

ODS    

Para a TIM, a experiência do cliente está 
relacionada à qualidade dos serviços 
e do atendimento. A Companhia 
entende que a experiência do cliente 
influencia a construção da sua imagem, 
a fidelização, a presença de mercado e a 
competitividade. Por isso, é o ponto central 
do seu direcionamento estratégico. 

META PLANO ESG

Reduzir em 50% as reclamações dos 
clientes na Anatel até 2023, com 
relação a 2019.

Tecnologia  
e acessibilidade
Para as pessoas com deficiência, a TIM 
desenvolveu um espaço dentro do seu 
site para que possam obter recursos de 
acessibilidade. Pessoas com deficiência 
visual, baixa visão, daltonismo e pessoa 
com deficiência auditiva e/ou de fala 
podem navegar com autonomia no 
site para acessar informações sobre 
serviços e produtos da companhia. As 
ferramentas disponíveis para download 
seguem as recomendações do WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines) e 
do W3C (World Wide Web Consortium), 
principal organização de padronização 
da internet. 
  

   Saiba mais sobre o espaço 
Acessibilidade aqui.

O sistema de atendimento multicanal 
acompanha o ritmo de vida do cliente: 
funciona em tempo integral, inclusive a 
Central de Atendimento, e possibilita o 
autoatendimento para quase todos os 
serviços. Por aplicativo, computador ou 
telefone, os clientes podem encaminhar 
reclamações, dúvidas ou sugestões, fazer 
a autogestão da conta e adquirir serviços e 
produtos. 

   Para conhecer todas as funcionalidades 
dos canais digitais, acesse aqui.

Além do aplicativo Meu TIM, Meu TIM 
Website e do portal *144, a Companhia 
se relaciona com os clientes pelas mídias 
sociais Twitter, Facebook e Instagram e 
também pelo Whatsapp. Ao final de 2020, 
o Meu TIM registrou 59 milhões de acessos 
e mais de 8 milhões de usuários únicos. 
Do total de clientes, 24% já fizeram uso 
do aplicativo.
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7,35 foi a média 
de satisfação do 
cliente com a 
telefonia móvel 
da TIM

A TIM conquistou a coliderança 
do prêmio na categoria de 
telecomunicações como a empresa 
mais presente na mente dos brasileiros, 
com 27% de lembrança e 77% em 
percepção de marca. O desempenho foi 
alavancado pela nova assinatura Imagine 
as possibilidades e pela apresentação 
da cantora Iza como embaixadora da 
marca, escolhida por personificar os 
valores da TIM – coragem, liberdade e 
respeito – e defender a diversidade e a 
força feminina.

Folha Top of Mind
QUALIDADE E EXPERIÊNCIA  
DO CLIENTE
A experiência do cliente é uma das 
principais fontes para a TIM fazer a gestão 
da qualidade. A Companhia se mantém 
em sintonia com os usuários por meio 
de pesquisas que medem seu grau de 
satisfação com os serviços prestados, além 
de acompanhar as manifestações registradas 
nos órgãos de defesa do consumidor. 

A Pesquisa Transacional realizada a partir 
dos call centers tornou mais eficiente a 
avaliação do atendimento telefônico, pois 
capta a avaliação imediatamente após o 
contato com o atendente. 

Os clientes da TIM também avaliam 
periodicamente os serviços da Companhia 
por meio de Pesquisas de Satisfação como 
a Pesquisa de Satisfação Nacional de 
Telefonia Móvel, que ficou com a média de 
Satisfação Geral em 2020 de 7,35.   

Além disso, anualmente ocorre a Pesquisa 
de Satisfação e Qualidade Percebida da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), prevista nas normas regulatórias 
do país. Em 2020, a TIM obteve crescimento 

significativo na média de satisfação geral 
com os serviços móvel Pré e Pós-Pago.

A TIM segue atuando com um Conselho de 
Usuários. A iniciativa tem a finalidade de en-
volver a sociedade na prestação dos serviços 
de telecomunicações e na busca de melhorias. 
Em 2020, 60 novos membros assumiram cargos 
nos conselhos regionais, e as reuniões e encon-
tros institucionais foram feitos remotamente. 

   Mais informações podem ser acessadas 
no site da TIM. 

A Companhia acompanha as reclamações 
registradas nos Procons, no site www.
consumidor.gov e na Agência Reguladora 
para gerenciar o atendimento dessas 
demandas. No site www.tim.com.br/sp/
sobre-a-tim/regulatorio, o público pode se 
informar sobre a regulamentação da Anatel 
que influencia diretamente as tarifas, 
planos, promoções e serviços oferecidos.

Em 2020, a TIM assumiu como uma de suas 
metas no Plano ESG reduzir em 50% o número 
de reclamações de clientes no órgão regulador 
até 2023, em relação ao ano de 2019.
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OUVIDORIA 
A TIM lançou, em agosto de 2020, o canal 
Ouvidoria TIM, disponível para os clientes que 
já procuraram outros canais de atendimento 
da Companhia e não foram atendidos dentro 
do prazo formal ou cujos casos não tenham 
sido solucionados. O canal tem reporte direto 
ao presidente da TIM.

A Ouvidoria TIM também analisa as 
denúncias de comportamentos em 
desconformidade à legislação e ao Código 
de Ética e de Conduta, e demandas da 
Anatel, Procon, Juizado Especial Cível e do 
site consumidor.gov. O objetivo de incluir 
esses casos também é agregar melhorias ao 
relacionamento e ao atendimento ao cliente.

OUVIDORIA TIM
Acesso pelo 0800 882 0041

Atendimento de segunda a sexta, das 
8h às 18h, por meio do número de 
protocolo do caso não atendido no 
prazo formal e/ou não solucionado por 
outros canais de atendimento da TIM.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A TIM vem desenvolvendo de forma 
consistente soluções de inteligência artificial 
nas etapas do negócio relacionadas à 
experiência do cliente. Em 2020, acelerou 
mais de 100 iniciativas que priorizam a 
experiência digital. Com essa transformação 
tecnológica em curso, incentiva a autonomia 
do usuário nos canais de venda, no 
atendimento e nos canais de comunicação 
e proporciona maior transparência aos 
processos de relacionamento. 

Um exemplo de iniciativa inovadora 
em benefício do cliente tem sido o uso 
de inteligência artificial na central de 
relacionamento. Batizada de Taís, a 
assistente virtual desenvolvida pela 
Companhia dispõe de ferramentas que 
detectam de forma automática eventuais 
problemas nos serviços e sugerem medidas 
corretivas ou mesmo resolvem essas 
ocorrências. Ela responde por voz ou texto, 
em linguagem natural e em tempo real, a 
dúvidas ou problemas dos usuários. 

Entre os avanços, o aplicativo Meu TIM 
ampliou a inovação nos métodos de 
pagamento, recarga e na oferta e formato 

de planos, como o TIM Black Familia. No Meu 
TIM website, as principais funcionalidades têm 
prontidão de resposta e usuários iniciantes 
encontram mais facilidades.

Em 2020, os números demonstram o avanço da 
transformação digital promovida pela Companhia:

• Média de 3,5 milhões de 
autoatendimentos por mês via assistente 
cognitivo; 

• Mais de 22 milhões de chamadas 
passaram pela nova URA Cognitiva (Taís);

• Faturas entregues por canais digitais 
cresceram 18%;

• Número de clientes que pagam por meios 
digitais evoluiu + 10pp, alcançando 75% do 
total faturado;

• O aplicativo Meu TIM expandiu 12% na 
média mensal de usuários únicos; 

• Queda de 36% nas interações por 
atendimento humano nos call centers.

A companhia adotou a Metodologia Agile para 
dar maior eficiência ao desenvolvimento e 
acompanhamento de novas funcionalidades e 
melhorias nos canais digitais.

22 milhões 
de chamadas atendidas 
pela assistente virtual
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A Política de Relacionamento com Fornece-
dores da TIM, disponível no site, apresenta 
os compromissos com a sustentabilidade 
requeridos dos seus fornecedores, inclusive 
em relação aos subcontratados, desde o 
respeito aos direitos humanos às normas 
ambientais. Por meio dos contratos, os 
fornecedores se comprometem a conduzir 
seus negócios e operações com aderência 
às obrigatoriedades legais e às boas práticas 
de compliance. 

Os contratos também requerem a observância 
dos fornecedores ao Programa de Compliance 
da TIM, que inclui o Código de Ética e de 
Conduta e aos Princípios do Pacto Global, 
com menção expressa ao repúdio ao trabalho 
infantil ou escravo. 

Os fornecedores e potenciais fornecedores 
da TIM são avaliados em conformidade com 
as leis trabalhistas, por meio de consulta 
aos sites operados pelo Pacto Empresarial 
pela Integridade e Contra a Corrupção e o 
Pacto Nacional Brasileiro para erradicação 

do trabalho escravo. Se houver registro de 
violações de trabalho infantil ou forçado, a 
empresa é desqualificada para prestar serviços 
ou fornecer produtos para a Companhia. 

A cadeia de suprimentos da TIM é composta 
por cerca de 800 fornecedores nacionais e 20 
estrangeiros. São fornecedores de equipamen-
tos e de infraestrutura de redes, de produtos de 
telecomunicações, de serviços de tecnologia, 

Fornecedores

TÓPICO MATERIAL: 
GESTÃO ESTRATÉGICA 
E RESPONSÁVEL DE 
FORNECEDORES 

ODS   
 
A TIM entende que a gestão estratégica 
e responsável dos fornecedores está 
relacionada à importância da cadeia de 
suprimentos para a oferta de serviços de 
qualidade aos clientes. É essencial para 
garantir a continuidade no fornecimento 
de produtos e serviços oferecidos pelos 
parceiros de negócio e inibir o risco de 
desabastecimento, e para a criação 
conjunta de inovações e diferenciais em 
produtos e serviços. Ao mesmo tempo, 
é importante para garantir a criação 
de valor positivo na cadeia da TIM, 
engajando os fornecedores em boas 
práticas de gestão de aspectos sociais e 
ambientais, além de econômicos.

de fornecimento de energia elétrica e prestado-
res de serviços, como consultorias, auditorias e 
agências de comunicação. 

Para monitorar possíveis riscos em 
sua cadeia, a TIM realiza a aplicação 
de questionários de ética e conflito de 
interesses e de questões socioambientais 
em seus fornecedores, inclusive antes da 
contratação.
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A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) nº 13.709/2018, que 
entrou em vigor em setembro de 2020, 
trouxe desafios para as empresas sobre 
questões críticas – a proteção dos dados 
e a privacidade do cliente –, aumentando 
ainda mais as responsabilidades do setor de 
telecomunicações. Na TIM, esses temas já 
faziam parte dos cuidados com os clientes. 

Desde a publicação da LGPD em 2018, a 
companhia se preparou em diversas frentes, 
de forma a se adequar integralmente 
às disposições da lei. Entre as principais 
ações, capacitou seus colaboradores para 
estar cientes dos impactos e modificações 
que a lei traz e a seguirem as diretrizes 
na coleta, na utilização e na proteção de 
dados pessoais dos clientes, funcionários, 
fornecedores e outros públicos de interesse. 

Para promover a gestão estruturada das 
diversas atividades necessárias para o 
cumprimento da lei, a TIM atuou na: 

• Criação do Comitê de Privacidade, 
coordenado pelo diretor-presidente e 
composto por diretores da Companhia; 

• Nomeação do cargo de Data Protection 
Officer (DPO); 

• Atualização e disponibilização das 
Políticas de Privacidade e de Cookies;

• Atendimento às solicitações de Direito 
dos Titulares (a lei prevê aos donos dos 
dados pessoais diversos direitos, entre 
os quais o de correção, anonimização e 
revisão de decisões automatizadas);

• Contratação de ferramenta digital 
para atendimento e gerenciamento 
dos Direitos dos Titulares, propiciando 
melhor experiência para os clientes 
exercerem seus direitos;

• Designação da equipe de Compliance 
para liderar as ações necessárias ao 

cumprimento da LGPD e gerenciar as 
solicitações de Direito dos Titulares;

• Obtenção da certificação ISO 27001 – 
padrão para o sistema de gestão da 
segurança da informação –, como meta 
para 2022. A norma já utilizada como 
referência em seus processos;

• Adequação dos novos contratos quanto 
ao tratamento de dados pessoais; 

• Processo de revisão e adequação dos 
contratos já existentes que foram 
classificados como de impacto a dados 
pessoais;

• Revisão e atualização de documentos 
normativos internos para regular e 
orientar o tratamento de dados pessoais 
pelos colaboradores;

• Criação da Central de Privacidade no site 
da TIM, disponível pelo link;

• Criação de um fluxo interno de 
segurança para incidentes ou casos de 
vazamentos envolvendo Dados Pessoais.

Privacidade e Proteção de Dados

TÓPICO MATERIAL: 
PROTEÇÃO DE DADOS, 
PRIVACIDADE DO CLIENTE E 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

ODS  

A TIM entende que a proteção de dados 
e a privacidade dos clientes é um tema 
diretamente relacionado à continuidade 
do negócio e que tem impacto direto na 
imagem e reputação da Companhia, na 
satisfação e na retenção dos clientes. O 
não cumprimento das exigências legais 
pode gerar multas e perda de confiança 
do mercado. No contexto da pandemia, a 
segurança cibernética ganhou ainda mais 
relevância para manter resguardadas as 
informações dos clientes e a proteção contra 
danos e possíveis interrupções na operação.

META PLANO ESG

Obter a certificação ISO 27001 
até 2022.
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AMBIENTAL
> Sistema de gestão ambiental
> Energia
> Resíduos
> Mudanças climáticas
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Tornar as operações carbono 
neutro até 2030. Essa é uma das 
ambições que a TIM assumiu em 
seu Plano ESG 2021-23. Promover 
uma gestão ambientalmente 
responsável vai muito além do 
respeito às normas, é buscar 
soluções que contribuam para 
mitigar os impactos ambientais 
e ter um papel protagonista na 
preservação dos recursos naturais. 
Com essa visão, a TIM também 
estabeleceu compromissos nas 
áreas de energia renovável, 
ecoeficiência, resíduos e emissões

Abrangendo todas as suas operações, a Política 
Ambiental da TIM descreve três compromissos 
básicos: a proteção ao meio ambiente, o 
atendimento aos requisitos legais e normas da 
organização e a melhoria contínua do Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) para aumentar 
o desempenho ambiental. Além disso, 
compromete-se com vários princípios, entre 
os quais, destacam-se gestão de resíduos, 
consumo eficiente de recursos naturais e 
melhoria contínua e prevenção da poluição.

Com práticas totalmente alinhadas aos 
seus normativos, o SGA da TIM, desde 2010, 
detém a certificação ambiental ISO 14.001 
para o Gerenciamento e Operação da Rede 
nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Espírito Santo. 

Em 2020, a Companhia operou com mais 
de 21 mil Estações Rádio Base (ERB). Todas 
possuem licença da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), responsável 
pela regulação dessa atividade. O lugar de 
instalação precisa estar autorizado pelo órgão 
local competente e por licenças urbanísticas 
e ambientais quando aplicável. Por ter uma 
cobertura nacional, desse total de ERBs, 149 
estações se localizam em áreas de preservação 
(APA ou APP). A Companhia também realiza 
monitoramento periódico dessas localidades 
para que suas atividades não causem impactos 
à biodiversidade. 

21 mil 
Estações Rádio 
Base cobrem o 
território nacional

Sistema de  
Gestão Ambiental

Ambiental
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Energia
A TIM depende da oferta constante 
de energia a custo competitivo para 
atender a estrutura física da rede de 
telecomunicações, das lojas próprias e dos 
prédios administrativos. Por sua importância 
estratégica e impactos, além de ser um 
tema material para a Companhia, a gestão 
de energia faz parte dos compromissos 
assumidos no Plano ESG 2021-23, com metas 
quanto à transição para energias renováveis 
e redução de emissões. 

A Companhia mantém uma área 
centralizada para fazer a gestão da energia 
consumida em todas as operações. Entre 
outras atribuições, a equipe responsável 
planeja e monitora o consumo e os projetos 
de eficiência energética. 

A TIM pauta a gestão de energia em duas 
frentes: a eficiência energética e a busca por 
fontes renováveis. Alinhadas às diretrizes da 
Política Ambiental, inúmeras medidas estão 
sendo implementadas:  

TÓPICO MATERIAL: 
GESTÃO DE ENERGIA 

ODS    

O setor de telecomunicações é altamente 
dependente do fornecimento contínuo 
de energia elétrica para garantir o 
funcionamento das suas operações. 
Por esse motivo, a TIM entende que a 
escassez energética é um significativo risco 
operacional, diretamente relacionado aos 
custos da Companhia. Eventuais interrupções 
nesse fornecimento impactam a prestação 
dos serviços e a experiência do cliente. 
Também compreende que o investimento 
em fontes renováveis de energia contribui 
para um menor impacto ambiental. 

METAS PLANO ESG

Atingir 90% do consumo de energia de 
fontes renováveis até 2025.

Aumentar em 80% a eficiência 
energética no tráfego de dados até 
2025, em comparação ao ano de 2019.

• Com investimentos feitos desde 2017, 
o Projeto de Geração Distribuída tem 
a meta de chegar a 60 usinas próprias 
até o final de 2022, entre solar, centrais 
geradoras hidrelétricas (CGHs) e 
geradores a biogás, totalizando a geração 
mensal de 38 GWh;

• Em 2020, entraram em operação mais 13 
usinas (10 solares, 2 CGH e 1 de biogás), 
nos estados do Ceará, Mato Grosso do 
Sul, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e São 
Paulo;

• Em 2020, 64%1 do consumo médio de 
energia elétrica ou 402.732 MWh foi 
proveniente de fontes renováveis. A meta 
é atingir pelo menos 90% até 2025. Em 
dezembro de 2020, a TIM conseguiu 
alcançar 74%;

• Cerca de 20% da energia elétrica 
consumida em 2020 foi comprada no 
mercado livre de energia, de fontes 
renováveis, um espaço de negociação 
que funciona de forma independente das 
concessionárias;

• Em relação às usinas, a TIM encomenda 
a construção a parceiros e faz o 
arrendamento com contratos de longo 
prazo com demanda garantida;

• Além do acordo de compartilhamento 
da rede 2G com a Vivo, a TIM deu 
continuidade ao projeto Decomissioning, 
que promove a redução de consumo de 
energia com ações como o desligamento 
gradual da rede 2G, remoção de 
equipamentos obsoletos ou sem uso e a 
substituição por outros mais eficientes. 
Em 2020, a Companhia conseguiu uma 
economia de energia de 13.815 GJ;

• Projeto Journey to Cloud de virtualização 
de data centers que operam com mais 
eficiência;

• Unplugged sites: sites autônomos 
que funcionam com energia solar e 
transmissão via satélite.

1 O consumo de energia é composto por: 21% do 
mercado livre (100% renovável), 18% do Projeto de 
Geração Distribuída (100% renovável) e 61% da Matriz 
Energética Nacional (43% renovável, segundo relatório 
do Balanço Energético Nacional de 2019).
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INDICADOR DE ECOEFICIÊNCIA 
(bits/Joule)

2019

9.827

2020

16.146
+64%

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Diminuir o consumo de energia mantendo 
a mesma qualidade dos produtos e serviços 
constitui um objetivo da TIM. O Plano 
Estratégico 2021-23 reflete a preocupação de 
estabelecer o uso mais eficiente da energia para 
o tráfego de dados e assume o compromisso 
de melhorar em 80% a eficiência energética 
até 2025. Para atingir a meta, a TIM substitui 
equipamentos por outros mais eficientes, 
aprimora os processos produtivos e monitora 
por meio do indicador de ecoeficiência1.

1 O indicador de ecoeficiência é uma forma de a empresa medir 
sua eficiência energética, através de uma relação entre o serviço 
de dados oferecido ao cliente (bits) e o impacto da empresa no 
ambiente (joules de energia consumida). Os fatores que com-
põem esse indicador são o tráfego de dados e voz das redes fixa e 
móvel e o consumo de energia. O tráfego de rede da TIM em 2020 
foi de 4.604 PB.

A estratégia da companhia para 
a gestão de energia prioriza a 
eficiência energética e a busca 
por fontes renováveis

1 Segundo a The Green Grid, o PUE (Power Usage Effectiveness) 
é definido como a relação entre a energia total das instalações 
e energia do equipamento de TI. Mais informações podem ser 
consultadas nessa referência.
Novos data centers são ativados a cada ano, o que resulta na 
variação desse indicador.

A Companhia também acompanha a 
eficiência do consumo de energia dos seus 
data centers por meio do indicador PUE 
(Power Usage Effectiveness)1, conforme 
gráfico abaixo:

PUE MÉDIO

2018 2019 2020

1,80
1,87

1,91

1.679  
biosites ativos,
com baixo  
impacto urbano
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A gestão eficiente e responsável de 
resíduos sólidos está prevista nos objetivos 
assumidos pela TIM no Plano ESG 2021-
23. A Companhia tem como meta reciclar 
pelo menos 95% de resíduos decorrentes 
de suas operações e manter esse nível até 

2023. Com isso, pretende limitar o descarte 
de resíduos em aterro em até 5%. Previsto 
na Política Ambiental, o cuidado com os 
resíduos segue as exigências da legislação 
e procura ir além. Em cumprimento à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
12.305/2010), a Companhia compartilha 
com seus parceiros de negócios a 
responsabilidade pelo recebimento e 
destinação ambientalmente adequada dos 
equipamentos eletrônicos no pós-consumo 
(como smartphones, modens, baterias e 
acessórios). 

Devido à permanência dos colaboradores em 
home office, a geração de resíduos sólidos 
nos escritórios apresentou uma quantidade 
menor no ano. Com um volume de resíduos 
orgânicos inferior, o percentual de reciclagem 
foi o dobro, de 24%. 

TÓPICO MATERIAL: 

GESTÃO DE RESÍDUOS E PÓS-CONSUMO

ODS    

A Companhia reconhece sua responsabilidade direta e 
compartilhada na gestão dos seus produtos no pós-consumo 
(smartphones, modens, baterias e acessórios). Ao mesmo tempo, 
tem ciência de que a operação gera resíduos perigosos e não 
perigosos tanto nos processos administrativos quanto no processo 
de instalação e manutenção de infraestrutura. Há resíduos 
que precisam ser descartados corretamente, de acordo com as 
exigências da legislação, para não ocasionar contaminacão ao 
meio ambiente, nem gerar sanções e multas. 

META PLANO ESG

Reciclar pelo menos 95% dos resíduos sólidos até 2023.

Resíduos

17 toneladas 
de produtos 
recuperados  

para reúso
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Mudanças Climáticas

Do mesmo modo que os serviços de 
telecomunicações contribuem para as 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), as 
suas operações também estão expostas aos 
riscos provocados pela mudança climática. 
Para a TIM, a gestão das emissões constitui 
um fator estratégico para a continuidade e a 
criação de valor do negócio. 

Em sua Política de Gestão da Mudança do 
Clima, a TIM trata como imprescindível 
a implementação dessas medidas de 
mitigação e adaptação para o bem-estar 
da sociedade. O normativo estabelece 

METAS PLANO ESG

Reduzir em 70% as emissões indiretas 
(escopo 2) até 2025.

Ser uma Companhia carbono neutro 
(escopos 1 e 2) até 2030.

princípios que devem ser aplicados a todas 
as atividades da empresa no Brasil com 
o objetivo de promover a gestão eficiente 
das suas emissões de GEE. As resoluções 
do documento se apoiam nas exigências 
da legislação nacional e internacional, 
determinações de órgãos reguladores e 
diretrizes do Grupo TIM Italia.

Como parte do compromisso com a 
sociedade, a TIM realiza o inventário anual 
das fontes emissoras de GEE originadas 
na operação. Elas ocorrem em etapas 
das atividades, como operação dos 
equipamentos, manutenção de prédios e 
lojas, e deslocamento de funcionários, em 
que há consumo de energia e de combustível, 
com a consequente emissão de GEE, de forma 
direta ou indireta. O inventário é auditado 
por terceira parte independente. Em 2020, a 
Companhia conseguiu reduzir suas emissões 
indiretas de escopo 2 em 28% e suas emissões 
combinadas de escopo 1 e 2 (meta carbono 
neutro) em 30%, considerando a compra de 
créditos de carbono para compensação do 

escopo 1, que reforça as iniciativas de redução 
de emissões1.

De forma transparente, a Companhia expõe 
o relato de suas emissões, estratégia, gestão 
dos riscos e oportunidades, metas e outras 
iniciativas no site do Carbon Disclosure Project 
(CDP) e na plataforma de registro público do 
GHG Protocol, verificados por terceira parte.

A TIM buscou aprofundar o entendimento 
do tema com o cálculo de sua Pegada 
de Carbono, um estudo que observa as 
emissões específicas de GEE de um produto 
ou serviço ao longo de seu ciclo de vida. 
A análise concluiu que, para cada 1 Mb de 
dados trafegados na tecnologia 4G, ocorre 
a emissão de 1,47 g de CO2e. As principais 
etapas afetadas nas operações da Companhia 
estão relacionadas à queima de diesel nos 
geradores e ao consumo de eletricidade.  

1. Percentuais de redução de emissões atualizados 
considerando o novo fator de emissão de CO2 do Sistema 
Interligado Nacional de 2020, disponibilizado pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações.

TIM reduziu em  
30% suas emissões 
de GEE dos  
escopos 1 e 2
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> Inclusão digital
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> Treinamento e educação 
> Saúde e segurança
> Direitos Humanos
> Instituto TIM
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META PLANO ESG

Levar a conectividade do 4G a todos 
os municípios do Brasil até 2023.

Social
Inclusão digital 
Objetivo permanente no planejamento 
estratégico da TIM, a evolução tecnológica, 
com ampliação de cobertura e melhores 
serviços, contribui para promover a 
capilaridade e a acessibilidade, seja por 
meio da rede móvel ou de banda larga. 
Esses avanços constituem o motor 
necessário para a inclusão digital no país. 

O amplo acesso à telefonia móvel e à 
internet, na visão da TIM, representa 
oportunidade e transformação na vida 
de muitas pessoas. Com a pandemia, 
acelerou-se o processo de digitalização de 

inúmeras atividades e diversos serviços 
migraram para o ambiente virtual. Como 
consequência, aumentou a urgência, 
para o setor de telecomunicações, de 
prover soluções acessíveis à maioria da 
população. A tendência de maior uso da 
tecnologia e conectividade, tanto na vida 
privada quanto nas empresas e serviços 
públicos essenciais, reforça a importância 
para a TIM de estender o acesso à 
conectividade 4G a todos os municípios do 
Brasil até 2023. 

TÓPICO MATERIAL:
INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO 
À CONECTIVIDADE 

ODS    

As atividades de telecomunicações da TIM geram impactos 
positivos para além do negócio. O acesso aos serviços de 
telefonia móvel e internet banda larga possibilita não só a 
comunicação, mas a criação de inúmeras oportunidades 
para pessoas e empresas, funcionando como uma potente 
ferramenta de inovação. Essa transformação também 
está conectada à inclusão digital a partir da oferta de 
conectividade em regiões sem acesso a esses recursos, 
como comunidades isoladas, áreas rurais e de baixa renda.

A urgente necessidade de digitalização de vários serviços e 
a migração de diversas atividades para o ambiente online 
com a pandemia, contribuíram para tornar as telecomuni-
cações um serviço ainda mais essencial.

“Evoluir juntos com coragem, 
transformando tecnologia em 
liberdade”. O novo propósito da 
TIM reflete a essência do que está 
por trás do negócio: as pessoas. 
Sejam os colaboradores, clientes, 
fornecedores, parceiros ou a 
sociedade em geral, a Companhia 
acredita que as transformações 
coletivas passam pelos indivíduos 
e as empresas podem ser 
importantes potencializadores 
das mudanças. Em seu Plano ESG 
2021-23, a TIM enfatiza que novas 
competências são um fator-
chave para manter a liderança e 
para isso traduz em metas sua 
atuação social por meio de temas 
como diversidade e inclusão, 
engajamento, treinamento e 
inclusão digital, apresentados ao 
longo deste capítulo.

A digitalização das atividades durante  
a pandemia tornaram as telecomunicações 
um serviço ainda mais essencial
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A pandemia da covid-19 trouxe uma 
transformação abrupta nas relações de trabalho 
em todo o mundo. Para a TIM, o desafio não foi 
diferente. Os colaboradores precisaram se adaptar 
ao trabalho remoto a partir de casa e à assimilação 
de novas competências digitais. Entretanto, 
a prontidão da TIM em providenciar recursos, 
equipamento e treinamento para a equipe foi 
decisiva para manter a continuidade dos serviços e 
restabelecer o mesmo nível de eficiência.

No final de 2020, 9.723 pessoas formavam o 
capital humano e intelectual da companhia. A 
TIM tem atuado continuamente para promover a 
saúde, segurança, produtividade e um ambiente 
de trabalho inclusivo para seus empregados. A 
modalidade de trabalho em home office mostrou-
-se bem-sucedida inclusive para os colaboradores 
dos serviços de call center. 

As restrições não impediram as atividades 
planejadas, como o processo de avaliação 
de desempenho. Em 2020, 88,4% dos 
colaboradores receberam avaliações de 
desempenho e desenvolvimento.

Colaboradores

METAS PLANO ESG

Manter o nível de engajamento dos colaboradores em 
pelo menos 80% até 2023.

Treinar 99% dos colaboradores na cultura ESG até 2023.

Treinar mais 5 mil colaboradores em capacidades 
digitais até 2023.

TÓPICO MATERIAL: 
SAÚDE, BEM-ESTAR E GESTÃO 
DOS COLABORADORES 

ODS    

Para a TIM, os colaboradores representam a Companhia 
e impulsionam o desempenho por meio de seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes. Como parte da 
estratégia para ser reconhecida como empresa inovadora, 
a Companhia tem o objetivo de atrair e reter talentos 
diversos, além de motivar seus colaboradores. O surgimento 
da pandemia do coronavirus reforçou a importância de se 
preocupar com a saúde e o bem-estar dos colaboradores.
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Diversidade e InclusãoTÓPICO MATERIAL: 
PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE 
E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ODS    
 
Promover uma cultura corporativa de 
respeito e valorização das diferenças 
entre as pessoas tornou-se uma questão 
fundamental. A TIM acredita que quanto 
mais diverso um grupo, maior é a troca de 
experiências e soluções, o que contribui 
para constituir um ambiente de trabalho 
saudável, com ganhos para os processos 
de atratividade, engajamento, inovação e 
competitividade. 

METAS PLANO ESG

Ter 35% de mulheres em cargos de 
liderança até 2023.

Alcançar 40% de pessoas negras no 
quadro de colaboradores até 2023. 

A diversidade na força de trabalho, para a 
TIM, equivale a buscar espelhar a composição 
demográfica da sociedade em que atua. 
Orientada pela Política de Diversidade e 
Inclusão, disponível no site da TIM deu 
continuidade em 2020 à estratégia de 
disseminar uma cultura sempre mais inclusiva, 
pautada no respeito e valorização das 
diferenças e da contribuição de cada pessoa.

A Companhia acredita que, quanto mais 
diversa a equipe, maior é o engajamento 
e a troca de experiências e soluções. 
Essa sintonia se reflete em um ambiente 
profissional inclusivo e em vantagens 
competitivas no mercado. 

A governança do tema conta com uma 
gerência dedicada dentro da área de 
Recursos Humanos, responsável pela 
formalização de políticas, programas 
e iniciativas estruturadas, em sintonia 
com a estratégia ESG e a cultura interna. 

Estabelecidos de forma transversal, os 
compromissos previstos no Programa 
de Diversidade e Inclusão orientam os 
processos internos em relação a gênero, 
orientação sexual, raça, diferentes gerações 
e pessoas com deficiência. E por meio de 
um calendário de diversidade e inclusão, 
que segue a agenda internacional da ONU, 
o plano de comunicação e treinamento 
disponibilizado a todos os colaboradores e 
gestores promove de maneira contínua a 
reflexão e diálogo sobre o tema de forma 
ampla, e também os desafios específicos 
dos grupos minorizados.   

Na alta gestão, o Comitê de Diversidade e 
Inclusão acompanha e avalia as iniciativas em 
andamento, sob a coordenação do presidente 
da TIM. Alinhadas às diretrizes do plano, 
essas iniciativas refletem os compromissos 
assumidos em relação a cada grupo social 
priorizado pela Companhia. 

Na linha de frente das atividades de 
sensibilização e engajamento, os Grupos de 
Afinidades, criados em 2020, mobilizaram 
quase 500 colaboradores inscritos 
voluntariamente atuando para promover um 
espaço de acolhimento e diálogo, compartilhar 
ideias, mapear gaps e propor e implementar 
iniciativas que promovam a diversidade e uma 
cultura sempre mais inclusiva.
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Treinamento 
e educação
As demandas do negócio e os desafios do 
futuro para o setor de telecomunicações guiam 
o planejamento dos programas de treinamento 
e educação da TIM. Mesmo com as mudan-
ças impostas pela pandemia da covid-19, não 
houve ruptura nesse pilar estratégico. Cerca de 
1.500 colaboradores participaram dos pro-
gramas de desenvolvimento em capacidades 
digitais, técnicas e comportamentais, com 
destaque para o conteúdo apresentado no TIM 
Talks Experience em um formato 100% digital.

Em 2020, a TIM investiu mais de R$ 8 
milhões em programas de treinamento e 
educação, cerca de R$ 859 por colaborador. 
A Companhia investe em iniciativas de 
formação que buscam fomentar a evolução 
das habilidades, o desenvolvimento 
profissional e de carreira e os fatores de 
engajamento de pessoas, organizados por 
objetivos, como se vê a seguir:

•  Treinamentos técnicos específicos 
- Focados na qualificação técnica e 
atualização para a execução na função 

designada que mapeia conhecimentos 
críticos, específicos e necessários aos 
profissionais

•  Treinamentos transversais - Focado 
na qualificação dos profissionais em 
temas que permeiam todas as áreas. 
A capacitação contribui para a atuação 
frente aos desafios nas áreas e resultados 
para o negócio

•  Treinamentos institucionais – Tem o 
objetivo de ambientar o colaborador com a 
empresa

•  Jornadas de aprendizagem – São 
treinamentos customizados, como o 
Programa Evolution, que prevê a formação 
básica e completa de líderes de lojas 
e consultores de vendas em temas 
institucionais, de liderança e de negócio

•   Programa Onboarding - Promove 
o acolhimento e a integração de 
novos colaboradores. Apresenta o 
posicionamento da TIM sobre Ética e 
Conduta, Anticorrupção, o mercado e 
cenário competitivo, entre outros temas 
relevantes

CULTURA ESG

Tiveram continuidade no ano as atividades 
previstas no Plano Estratégico 2020-22, 
para fortalecer a cultura ESG: 99% dos 
colaboradores concluíram treinamentos 
relativos a aspectos socioambientais e de 
governança. Entre os temas abordados 
estão meio ambiente, direitos humanos, 
anticorrupção, sustentabilidade, privacidade 
de dados e saúde e segurança. 

Em 2020, foram lançados novos cursos 
relacionados a esses temas, como 
Programa de Integridade, Diversidade 
e Inclusão, LGPD e Gestão de Contratos 
e outros tiveram seus conteúdos 
atualizados, como Gestão Ambiental, 
Sustentabilidade, Anticorrupção e Código 
de Ética. 

Esses treinamentos se encontram 
disponíveis na plataforma de treinamentos 
da TIM para todos os colaboradores. 
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Saúde e segurança 

Em 2020, a pandemia do coronavírus fez 
com que a gestão de Saúde e Segurança 
na TIM ganhasse ainda mais relevância. 
A partir da experiência já vivida pela TIM 
Italia, a Companhia reagiu prontamente aos 
primeiros sinais da pandemia no país, como 
descrito a seguir:

• Implantação do trabalho remoto 
para todos os colaboradores com 
disponibilidade para tal.

• Pesquisas frequentes acompanharam as 
necessidades dos empregados em relação 
aos processos de gestão de pessoas.

• O pacote de benefícios foi adaptado para 
a situação de home office.

• Aplicação de pesquisas para mapear 
colaboradores e familiares integrantes de 
grupos de risco, segundo regras técnicas 
do CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention).

• Acompanhamento e controle estatístico, 
pela área de Saúde e Segurança, dos 
casos de covid-19 comprovados por 
colaboradores e terceiros.

• Desenvolvimento e divulgação de 
diretrizes de conduta preventiva contra 
a contaminação do covid-19, para 
colaboradores e terceiros.

• Implantação de atendimento médico 
por meio da Telemedicina, junto com os 
planos de saúde e em parceria com um 
dos principais hospitais do país.

• Realização de testes de Covid-19, 
principalmente nas lojas, para 
identificação de colaboradores 
contaminados.

• O atendimento do Programa de Apoio 
Pessoal foi estendido para 24 horas, 
durante todos os dias da semana, para 
funcionários e familiares.

• Oferta de amplo conteúdo sobre temas 
relacionados à crise, como práticas de 
trabalho remoto, bem-estar e saúde 
mental e protocolos sanitários.

• Disponibilização de cadeiras ergonômicas 
para o home office.

• Realização da Sipat (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho) 
100% online.

A decisão de estender o trabalho remoto aos 
operadores do Centro de Relacionamento 
com o Cliente levou em conta a qualidade de 
vida e a saúde dos colaboradores e melhor 
experiência para o consumidor. A Companhia 
forneceu os equipamentos e mobiliário 
necessários para trabalhar de casa, de 
desktop à conexão à internet, e também uma 
ajuda de custo mensal. 

Como resultado, a nota da pesquisa de 
satisfação realizada após os atendimentos, 
considerando o período de março a 
novembro de 2020, aumentou 37%. Houve 
um aumento de 8% da produtividade 
e redução do índice de rotatividade de 
funcionários. A medida contemplou 
cerca de 2 mil pessoas que trabalhavam 
presencialmente no bairro de São Cristóvão, 
no Rio de Janeiro, e em Santo André (SP). 

Pacote de 
benefícios  
foi adaptado para  
o home office

Experiência positiva 
do call center
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Direitos Humanos 

A TIM acredita que a proteção aos Direitos 
Humanos deve fazer parte da missão de 
todas as organizações. Antes de olhar para 
fora, a Companhia realiza um processo 
de Due Diligence periodicamente e se 
autoavalia em relação ao respeito e à 
garantia aos Direitos Humanos, buscando 
identificar os riscos e potenciais impactos. 

Como parte desse processo, áreas 
estratégicas da Companhia com atuação 
no tema, respondem ao questionário de 
autoavaliação Human Rights Capacity 
Diagnostic (HRCD) do Pacto Global, 
para verificar o nível de engajamento e 
gerenciamento do tema.

A última autoavaliação foi realizada em 
2018 e o resultado médio foi 3, em  uma 
escala de 1 a 6, o que representa um nível de 
maturidade de gestão eficiente. Nenhuma 
ação de remediação foi identificada como 
necessária pelo processo de Due Diligence.

A TIM mapeou como públicos mais 
vulneráveis: crianças e adolescentes; 
mulheres; pessoas com deficiência; e idosos.

Com isso, a TIM consegue examinar seus 
impactos, elaborar planos de ação para 
garantir esses direitos e comunicar de forma 
transparente, se houver casos de restrição 
ou violação de direitos. A companhia adota 
os Princípios Orientadores sobre Empresas e 
Direitos Humanos das Nações Unidas (Princípios 
de John Ruggie) para fazer essa avaliação.

Desde 2008, a TIM tem compromisso com o 
tema, quando aderiu ao acordo Pacto Global 
promovido pela ONU. 

Para a Companhia, o conceito de Direitos 
Humanos significa tratar todas as pessoas 
com dignidade, respeitando e assegurando 
a não violação de direitos reconhecidos 
internacionalmente, incluindo direitos dos 
trabalhadores e direito de não discriminação.

Em um conceito mais amplo, reconhece 
que aspectos do seu negócio, como a 
privacidade de dados, a internet segura, 
o acesso à informação e a liberdade 
de expressão são direitos humanos 
inegociáveis, que devem ser reconhecidos e 
respeitados.

Os colaboradores de todos os níveis e os 
públicos de relacionamento da TIM estão 
vinculados a um conjunto de normas 
internas que certificam o compromisso da 
companhia: a Política de Direitos Humanos 
do Grupo TIM; a Política de Relacionamento 
com Fornecedores; e a Política de 
Responsabilidade Social. Todas disponíveis 
no site. O Código de Ética e de Conduta 
também está dentre esses relevantes 
normativos e encontra-se disponível no site.   

Essas normas proíbem o trabalho infantil 
e o trabalho forçado ou compulsório, a 
discriminação, o assédio moral e sexual. 

Valoriza a diversidade e garante a liberdade 
de associação e o direito à negociação 
coletiva (leia mais em Ética e governança 
nos negócios). 

O curso online em Direitos Humanos fica 
disponível para todos os colaboradores na 
plataforma de treinamentos da TIM. 

Pelo Canal de Denúncias, em 2020, a TIM 
registrou 20 relatos relacionados a Direitos 
Humanos, todos solucionados no ano. 
Dentre eles, cinco foram relacionados à 
ameaça ou coerção (sendo um procedente) 
e 15 foram relativos à privacidade, dos 
quais cinco foram procedentes. A TIM 
tomou as devidas medidas corretivas, 
como correção cadastral de cliente e 
alinhamentos internos.  

Desde 2008, 
a TIM é signatória 
do Pacto Global 
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https://ri.tim.com.br/ShowCanal/Sustentabilidade?=4K/0QqB9zIbMs3+gpxdxTA==
https://ri.tim.com.br/ShowCanal/Codigo-de-Etica?=PyRsviHmWfSc2IZCVTi4lQ==


Instituto TIM 

O Instituto TIM fortalece e direciona a 
estratégia ESG e de investimento social da 
Companhia. Para promover o desenvolvimento 
humano no Brasil, a organização acredita e 
atua na democratização do conhecimento, da 
ciência e da tecnologia, tendo a inovação como 
alavanca da transformação.

Fundado em 2013, o Instituto TIM já beneficiou 
mais de 700 mil pessoas e suas ações 
alcançaram cerca de 500 cidades, em todos 
os estados brasileiros. Os projetos concentram 
suas atividades em quatro princípios. Confira na 
tabela ao lado.

700 mil  
pessoas
beneficiadas  
pelos projetos

ENSINO: 
Desenvolve e democratiza abordagens 
pedagógicas e recursos didáticos que 
contribuam para o ensino da Ciência e da 
Matemática.

APLICAÇÃO: 
Investe em soluções tecnológicas que 
contribuam para o desenvolvimento humano.

TRABALHO: 
Cria e democratiza estratégias de ensino que 
promovam a inclusão tecnológica produtiva 
de jovens.

INCLUSÃO SOCIAL: 
Auxilia a promoção da cidadania e a difusão 
de conhecimento.

    Saiba mais sobre o Instituto TIM aqui. 
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https://institutotim.org.br


Coordenação TIM  
Regulatory, Institutional and Press Relations 
– Environmental, Social & Governance 
– Gerência de Responsabilidade Social 
Corporativa

Consultoria GRI, projeto editorial 
integrado e gestão de projeto 
Grupo Report – rpt.sustentabilidade

Edição e redação 
Andressa Malcher MTb 0073194 SP 
Inês Godinho

Consultoria GRI 
Jeniffer Sant’anna

Créditos

Gestão de Projeto e Relacionamento 
Ana Souza 
Ricardo Duarte

Projeto Gráfico 
Leandro Lopes

Diagramação 
rpt.sustentabilidade

Fotografia 
Bancos de imagens

Revisão ortográfica 
Katia Shimabukuro
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Acesse a versão 
completa do 
Relatório aqui.

https://ri.tim.com.br/ShowCanal/Sustentabilidade?=4K/0QqB9zIbMs3+gpxdxTA==



	Botão 16: 
	Página 2: 

	Botão 17: 
	Página 2: 

	Botão 4: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 47: 

	Botão 5: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 47: 

	Botão 8: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 

	Botão 9: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 

	Botão 12: 
	Página 5: 

	Botão 13: 
	Página 5: 

	Botão 6: 
	Página 16: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 

	Botão 7: 
	Página 16: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 

	Botão 10: 
	Página 20: 
	Página 39: 

	Botão 11: 
	Página 20: 
	Página 39: 

	Botão 14: 
	Botão 15: 


