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NOSSO PERFIL
A TIM Participações é uma companhia de capital aberto, 
com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo  
- B3 e de Nova York (New York Stock Exchange - NYSE). 
Somos a única empresa do setor de telecomunicações 
listada no Novo Mercado da B3, reconhecido por exigir 
o nível máximo de governança corporativa. No final de 
2016, confirmamos nossa permanência, pelo nono ano 
consecutivo, no seleto grupo de empresas que integram o 
portfólio do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 
sendo a única empresa do setor de telecomunicações a 
permanecer por nove anos consecutivos no índice. Desde 
2014, temos instituído o Comitê de Auditoria Estatutário 
nos termos do Estatuto Social da Companhia, avançando 
ainda mais em nossos processos de governança.

Em maio de 2016, o economista Stefano De Angelis, que 
há 20 anos atua no Grupo Telecom Italia, foi nomeado, 
pelo Conselho de Administração, presidente da TIM Brasil. 
Anteriormente, De Angelis foi CFO (Chief Financial Officer) 
da TIM Brasil (2004 a 2007), Diretor de Planejamento e 
Controle (2007 a 2013) e Diretor Comercial da Telecom Italia 
S.p.A (2007 a 2013), além de ter ocupado a presidência da 
Telecom Argentina de 2013 a 2014.

Controlada pela TIM Brasil Serviços e Participações S.A., a TIM 
Participações é uma subsidiária do grupo Telecom Italia. Por 
meio do compartilhamento de experiências e adoção de uma 

política de boas práticas com a controladora, acumulamos 
sinergias que beneficiam nossas operações e nossos clientes. 
Com as subsidiárias TIM Celular S.A. e Intelig, operamos 
também no mercado de telefonia móvel, de telefonia fixa e 
transmissão de dados, em todo território brasileiro. Somos 
referência na oferta de serviços de ultra banda larga, com a 
TIM LIVE, cujas operações abrangem as áreas metropolitanas 
dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Com sede no Rio de Janeiro (RJ), contamos com 10,4 
mil empregados próprios em todas as regiões do Brasil. 
Confirmamos nossa sólida posição de liderança na cobertura 
4G, alcançando 1.255 cidades, o dobro de localidades 
em comparação ao segundo colocado. Mantendo nosso 
compromisso com uma visão de longo prazo e a melhoria 
da experiência do cliente, investimos 29% da receita total 
em infraestrutura, o que correspondeu a R$ 4,5 bilhões.

O cenário macroeconômico, em 2016, ainda se apresentou 
desafiador, com altas taxas de desemprego e contração 
do produto interno bruto (PIB). Nossa receita bruta foi de 
R$ 22,7 bilhões com variação anual negativa de 11,7%. 
Nosso patrimônio líquido foi de R$ 17,2 bilhões e os 
valores de financiamentos e empréstimos circulantes e 
não circulantes foram de R$ 1,1 bilhão e R$ 5,6 bilhões, 
respectivamente. Leia mais informações sobre nosso 
desempenho econômico no capítulo Cuidar do negócio.
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2x mais 
cidades
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Valores de São Paulo
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Assumi a presidência da TIM Participações em um 
momento desafiador para o setor e para o país. Entretanto, 
apesar desse cenário, estamos conquistando resultados 
financeiros e operacionais bem positivos e olhamos para 
o futuro com otimismo. Sem dúvida, a TIM segue sólida, 
confiante e preparada para continuar liderando os principais 
movimentos do setor.

Estamos atuando com foco em quatro principais pilares 
– infraestrutura, oferta comercial, customer experience 
e eficiência – que irão permear todo o planejamento 
e as ações da companhia ao longo do próximo triênio. 
Em resumo, isso significa que vamos seguir investindo 
fortemente na ampliação e modernização da nossa rede 
– hoje, a TIM é líder em cidades cobertas com a tecnologia 
4G – que em combinação com a inovação e a evolução das 
ofertas, permitirá oferecer ao cliente a melhor experiência.

Sabemos que a atuação de uma grande empresa vai além 
dos objetivos estritamente econômicos e financeiros. A TIM 
permanece comprometida com uma gestão sustentável e 
eficiente dos recursos, o constante desenvolvimento do seu 

capital humano, os amplos investimentos em tecnologia e 
o diálogo transparente com as instituições e a sociedade. A 
missão da democratização da ciência, tecnologia e inovação 
no País se expressa também nos princípios e estratégias do 
Instituto TIM.  

A TIM continua sendo a única empresa do setor de 
telecomunicações listada no Novo Mercado da Bolsa de 
Valores de São Paulo (B3) – que exige o nível máximo de 
governança corporativa –  e também a que está há mais 
tempo na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da B3. Como signatários do Pacto Global das Nações 
Unidas, reiteramos o compromisso com a aplicação de 
seus princípios em nossa estratégia, cultura e operações 
e apresentamos nosso progresso ao longo deste relatório. 
Conduzimos nosso negócio conforme as diretrizes do 
Código de Ética e de Conduta e da Política Anticorrupção.

Gostaria de agradecer a todos que se empenharam 
no alcance das nossas metas, em especial, aos nossos 
colaboradores e parceiros. A TIM é uma empresa de 
pessoas que trabalham para pessoas. “Estamos atuando com 

foco em quatro principais 
pilares: infraestrutura, 
oferta comercial, customer 
experience e eficiência”

Stefano De Angelis
Presidente da TIM Participações
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SOBRE ESTE RELATÓRIO
Esta é a versão resumida do nono relatório de sustentabilidade da TIM, elaborado conforme 
as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão G4, opção Essencial. Referente ao 
período de 2016 (de 1º de janeiro a 31 de dezembro), o reporte abrange as atividades da 
TIM Participações S.A. no Brasil, incluindo suas duas subsidiárias, TIM Celular S.A. e Intelig 
Telecomunicações Ltda.

É nosso compromisso apresentar para a sociedade os resultados e metas da companhia 
nas dimensões econômica, social e ambiental.
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• Satisfação do consumidor e qualidade dos serviços e do atendimento;

• Estímulo à inovação aplicada a produtos e serviços;

• Transparência e prestação de contas aos stakeholders;

• Ética nos negócios;

• Inclusão digital;

• Diálogos e comunicação com públicos de relacionamento*;

• Gestão de produtos eletrônicos*;

• Investimento em infraestrutura e desenvolvimento de novas tecnologias.

*Para melhor comunicação das questões materiais, unificamos os temas Comunicação entre a empresa 
e seus públicos de relacionamento e Diálogos com públicos de relacionamento, e substituímos a palavra 
resíduos por produtos em Gestão dos resíduos eletrônicos.

Temas materiais

O relatório completo pode ser acessado 
em nossa página de Sustentabilidade.

http://www.tim.com.br/rj/sobre-a-tim/sustentabilidade
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Trabalhamos com a convicção de que nosso negócio deve ser conduzido considerando as 
expectativas de todos aqueles com os quais nos relacionamos. São nossos valores, nos 
reconhecermos como parte de um projeto comum e colaborarmos colocando o talento e a 
dedicação em cada gesto.

Prosseguimos com a diretriz “Evoluir é fazer diferente”, que balizou a campanha 
institucional para o lançamento, em 2016, dos novos logo e posicionamento de mercado 
da empresa. Sabemos dos desafios que temos pela frente. O setor de telefonia móvel 
brasileiro se apresenta como um dos mais competitivos do mundo, sendo um dos 
poucos a ter quatro principais concorrentes com presença nacional e participação no 
mercado de 17% a 30%.

Para nos firmarmos nesse mercado tão concorrido – como uma operadora centrada em 
qualidade e competitiva em segmentos de alto valor –, manteremos nossa estratégia de 
maior eficiência operacional e organizacional, expansão da infraestrutura, sofisticação de 
canais de atendimento ao cliente, assim como a recuperação do segmento pós-pago, 
com um portfólio mais completo, abordando um conceito “mais por mais”.
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Conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais.

Ser a empresa de serviços de comunicação e informação mais 
querida do País.

• CUIDAR DO CLIENTE
• TRANSPARÊNCIA
• INOVAÇÃO

• COMPROMETIMENTO
• AGILIDADE

Nossa missão

Nossos valores

Nossa visão

Direitos humanos
Acreditamos que as empresas têm responsabilidade de atuar em prol da defesa dos direitos 
humanos. Estamos comprometidos com esse tema antes mesmo da nossa adesão ao 
Pacto Global, em 2008. Em 2015, reiteramos nosso compromisso ao ingressarmos no Grupo 
de Trabalho (GT) de Direitos Humanos, organizado pela Rede Brasileira do Pacto Global.

Para a TIM, o conceito de direitos humanos significa respeitar e buscar a não-violação de 
direitos reconhecidos internacionalmente, que vão além do entendimento comum dos 
direitos dos trabalhadores e da não discriminação. Em uma esfera mais ampla, inclui 
também a privacidade de dados, a internet segura, o acesso à informação, a liberdade de 
expressão, entre outros.
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Políticas Parcerias institucionais  
e participação em índices 
de sustentabilidadeTemos um conjunto de políticas e documentos normativos 

que norteiam nossas práticas e ações em diferentes temas, 
como o Código de Ética e de Conduta. Entendemos que 
uma gestão responsável passa pelo compromisso assumido 
com nossos stakeholders por meio do cumprimento 
desses instrumentos. As íntegras de algumas das políticas 
destacadas abaixo podem ser acessadas no site de relações 
com investidores: www.ri.tim.com.br.

Ratificamos nosso compromisso com as demandas 
sociais, ambientais e éticas ao participarmos de 
diferentes iniciativas e tratados globais. Acreditamos 
que o nosso engajamento nessas resoluções, além 
de ampliar a visibilidade de temas importantes para 
a sociedade, possibilita à empresa acompanhar as 
melhores práticas no mercado e incorporar em sua 
gestão ações mais eficientes. 

Como signatários do Pacto Global, das Nações Unidas, 
também estamos engajados em colaborar com os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 
ONU. Essa importante agenda universal, acordada pelos 
193 estados-membros da ONU, foi construída sobre o 
legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e se 
propõe a concluir o que estes não conseguiram alcançar.

Essas são as principais iniciativas em que atuamos:

• RESPONSABILIDADE SOCIAL

• AMBIENTAL

• GESTÃO DA MUDANÇA DO CLIMA

• SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO 
TRABALHO

• DEFESA DA CONCORRÊNCIA

• CONTRATAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS

• RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES NO 
PROCESSO DE COMPRAS

• ENGAJAMENTO

• COMUNICAÇÃO DE MARKETING

• GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

• ANTICORRUPÇÃO

• GESTÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

• GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS

• DOAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

• PACTO GLOBAL

• GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

• ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)

• EMPRESAS PELO CLIMA (EPC)

• CDP

• MSCI GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX

http://www.tim.com.br/ri
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NOSSAS METAS
Para avançarmos em nossa agenda de Responsabilidade Social Corporativa, anualmente, estabelecemos metas de desempenho para temas específicos, com base nos nossos objetivos 
e resultados observados no ano anterior. No quadro abaixo apresentamos o desempenho de 2016 e as metas fixadas para 2017.

Cumprida Não cumprida

1 A meta de 820.000 precisou ser reajustada para 640.378 por causa da redução do orçamento e da reorganização do 
quadro funcional.
2 A redução na meta para 2017 deve-se ao fechamento de dois call centers (responsáveis por grande volume de horas de 
treinamento) e redução orçamentária. 
3 Em 2017, passarão a ser considerados também os chips descartados pelos Centros de Distribuição e Logística (CDLs).
4 Conseguimos reciclar quase 17 toneladas de papel com a ação de descarte, mas devido à mudança da sede, no Rio de 
Janeiro, tivemos um volume de resíduo não reciclável muito alto, por causa das obras realizadas. 
5 Devido às diversas ações implementadas, como a redução de papel, com a eficiência do pool de impressão (leia mais 
em Gestão de materiais e resíduos), houve diminuição da quantidade de resíduos recicláveis gerados nos escritórios em 
comparação aos resíduos não recicláveis.

6 A redução de 18% foi alcançada devido à desmobilização de grande metragem quadrada de sedes administrativas ao 
longo de 2016, reduzindo o volume da planta imobiliária instalada (dentre eles dois call centers que apresentavam alto 
consumo de água devido ao elevado número de funcionários e horário de funcionamento), e também das medidas de 
economia como captação de água da chuva e do ar condicionado.
7 Apesar da redução de 18% no consumo de água em 2016 em relação a 2015, a meta para 2017 foi mantida em 1% por ser 
considerada já um desafio devido à redução da planta de escritórios, mudança da sede no Rio de Janeiro para prédio de 
construção eficiente com certificação LEED Silver, incrementos de equipamentos e aumento da planta instalada nas áreas 
técnicas dos prédios mistos (o que demanda maior climatização e consumo de água e energia). O cálculo para o alcance 
da meta terá como base o consumo médio de água dos prédios administrativos que permaneceram em operação em 
dezembro de 2016.. Leia mais em Água.

TEMA INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA META 2016 RESULTADO META 2017

Voluntariado
Abono de um dia de trabalho para o colaborador  
que, voluntariamente, participar do Programa  
Cidadão sem Fronteiras.

% 1,5 1,6 1,5

Treinamento
Treinamento (total de horas: em sala de aula  
+ online + on the job).

Nº de horas
Reajustada para  

640.378¹
692.571 450.0002

Treinamento
Novos colaboradores treinados em questões  
de sustentabilidade.

% 90 91 90

Meio Ambiente / Baterias
Coleta de celulares fora de uso, baterias  
e demais acessórios para reciclagem.

Toneladas 2 0,963 2

Meio Ambiente / Resíduos Reciclagem de resíduos gerados no escritório. % 25% 21%4 10%5

Meio Ambiente / Água Redução do consumo de água nos escritórios. % Redução de 1%
Redução  
de 18%6

1%7

Energia / Rede
Limite do aumento do consumo de energia  
da rede móvel.

% 22% 21,7% 12%

Gestão de Fornecedores
Fornecedores avaliados em questões  
de sustentabilidade.

Nº de fornecedores 200 433 250
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Estrutura acionária

Estrutura de governança  
da TIM Participações

Gestão de riscos

Nosso Conselho de Administração é um órgão de 
deliberação colegiada, responsável pela administração 
superior da companhia. É composto por no mínimo cinco 
e no máximo 19 membros, eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral para o mandato de dois anos, sendo 
permitida a reeleição.

Para o melhor desempenho de suas funções, o Conselho 
possui três comitês especializados e com objetivos 
definidos: Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), Comitê 
de Remuneração (CR) e Comitê de Controle e Riscos (CCR).

Ferramenta estratégica na criação de valor para a 
empresa, a gestão de riscos na TIM vem evoluindo e 
consolidando uma cultura de prevenção e identificação de 
oportunidades. A Política de Gestão de Riscos Corporativos 
descreve nosso modelo de gerenciamento, denominado 
Enterprise Risk Management (ERM). Alinhado às práticas 
da Telecom Italia, o ERM permite identificar e gerenciar 
os riscos de forma homogênea dentro das empresas 
do grupo, classificando os riscos em quatro categorias: 
estratégicos, operacionais, comunicação e compliance.

* Telecom Italia S.p.A. detém uma ação da TIM Brasil Serv. e Part. S.A.
**A TIM Celular S.A. possui 1 quota da Intelig Telecomunicações Ltda.

TIM BRASIL SERV. E PART S.A MINORITÁRIOS

TIM PARTICIPAÇÕES S.A

100%*

100%

100% 100%**

TIM CELULAR S.A. INTELIG

33%67%

TELECOM ITALIA S.P.A.

TELECOM ITALIA FINANCE S.A.

INSTÂNCIAS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMITÊ DE CONTROLE E RISCOS

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
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Ética e transparência

Políticas públicas

Estamos comprometidos com a condução dos negócios de maneira legal, ética, transparente 
e profissional. Para reforçar esse compromisso, instituímos um Modelo Organizacional com 
base na análise dos processos e das relações corporativas públicas ou privadas, sensíveis 
a todas as normas de Anticorrupção, em especial à Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe 
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
lesivos contra a administração pública e/ou privada; sendo nacional ou estrangeira.

Rejeitamos e condenamos comportamentos ilegais e impróprios (inclusive atos de corrupção 
de qualquer tipo) com o fim de alcançar objetivos econômicos. Nossa Política Anticorrupção 
– baseada no Código de Ética e de Conduta e na Política de Gestão de Conflito de Interesses 
– define quais são as áreas sensíveis e as diretrizes de controle desses processos. Seus 
princípios aplicam-se aos órgãos societários, aos administradores, aos executivos, aos 
empregados e a todos aqueles que possuem relações de negócios com a TIM.

A TIM tem se mantido atuante nos debates do setor de telecomunicações por meio 
da participação no Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel 
Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) e na Associação Brasileira das Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp). Nossas ações junto a essas e 
outras entidades são orientadas por leis internacionais de governança corporativa, leis 
anticorrupção brasileiras e norte americanas, Código de Ética e de Conduta e políticas 
internas de transparência e eficiência.

Em 2016, os principais assuntos debatidos foram a regulamentação do Marco Civil da 
Internet e a proposta de alteração da Lei Geral de Telecomunicações (LGT).
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Dois de nossos valores, a inovação e a agilidade são indispensáveis em uma sociedade 
movida pela tecnologia, cujos avanços seguem uma evolução crescente. No setor das 
telecomunicações, estar à frente significa vantagem competitiva. Por isso, usamos a 
criatividade de cada um para fazermos mais, melhor e mais rápido, num mundo cada vez 
mais complexo e dinâmico.

Para fomentar esse ambiente de ideias e soluções digitais, a área de Innovation&Business 
Development tem a responsabilidade de orquestrar todas as ações de inovação na TIM,  com 
o suporte da área de Innovation&Technology. Queremos também construir um ecossistema 
de empresas parceiras, compreendendo startups, incentivar o empreendedorismo e 
potencializar internamente a busca por novos modelos de negócio.

Do total de R$ 4,5 bilhões em investimentos, em 2016, R$ 2,9 bilhões e R$ 889 milhões 
foram aplicados apenas em rede e tecnologia de informação, respectivamente, de modo a 
expandir a cobertura e a capacidade, com o crescimento do tráfego de voz e dados. 

Com alcance nacional, cobrimos aproximadamente 95% da população urbana brasileira, 
com presença em mais de 3.460 cidades. Temos também uma extensa cobertura de dados 
em todo o País, usando as mais avançadas tecnologias 3G e 4G disponíveis para 89% e 74% 
da população urbana, respectivamente.

NOVAS TECNOLOGIAS

A partir de 2017,  
nossa cobertura 4G 
será transmitida 
também na frequência 
de 700 MHz 

que os das faixas 
atuais de 1.800 MHz 
e 2.600 MHz. 

4 vezes 
maior alcance
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Em 2016, a economia brasileira passou por mais um ano de contração do produto interno 
bruto (PIB), -3,6%, somado a elevadas taxas de juros e índice de desemprego de dois 
dígitos, apesar do início de uma estabilização política e fiscal vista na segunda metade do 
ano. Do lado político, o País teve o segundo processo de impeachment de sua história e a 
nova equipe de governo vem trabalhando para retomar a credibilidade, começando com 
alterações das diretrizes econômicas, discussão da reforma da previdência, lançamento de 
programas de concessões e outros estímulos econômicos.

Para recuperar e mudar a trajetória de desempenho do nosso negócio nesse cenário, muitas 
ações foram tomadas após o primeiro trimestre, como novas ofertas, reposicionamento de 
preços, maior foco no pós-pago, esforços adicionais em eficiência e implantação contínua 
de redes com as tecnologias 3G e 4G. Nosso plano de eficiência, iniciado em 2015, evoluiu 
para um programa maior com desafios adicionais e com objetivo de economia de R$ 1,7 
bilhão no período entre 2016-18. Grande parte dessa meta foi conquistada ao longo do ano 
de 2016, quando alcançamos uma economia de R$ 1,2 bilhão e, apesar das pressões de alta, 
com maior foco no pós-pago e aumento do tráfego off-net, o Opex total normalizado do 
ano caiu 11,5%, chegando a R$ 10,4 bilhões.

CUIDAR DO NEGÓCIO
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investidos
R$ 4,5 bilhões 

com cobertura 4G

   800
novas cidades

Desempenho econômico

Avanços no plano de eficiência:  
organização mais enxuta, maior economia  
e expansão da margem EBITDA.

de economia com  
o plano de eficiência

1,2 bilhão 
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CLIENTES

Um dos nossos quatro pilares estratégicos, customer 
experience, ou seja, a experiência do cliente ganhou uma 
nova dimensão na TIM. Com a estruturação de uma 
área específica na companhia para a gestão desse tema, 
queremos que suas diretrizes se tornem transversais a todos 
os processos, tornando-se parte da cultura da empresa. 
Muito mais do que um conceito, customer experience é uma 
prática de colocar o cliente no centro dos negócios.

Inspirados na vivência da Telecom Italia, trouxemos 
os preceitos de customer experience e aplicamos ao 
portfólio da TIM e à realidade brasileira. Como resultado, 

foram estabelecidas três diretrizes que nortearão todas 
as nossas ações:

• Comunicar com transparência e simplicidade.
• Dar autonomia ao cliente para que, com facilidade e 

rapidez, possa configurar o serviço que melhor lhe atenda.
• Ser proativo na correção e comunicação ao cliente 

sobre problemas e falhas nos serviços.

Sabemos que nosso desafio é grande, mas temos a 
certeza de que estamos no caminho certo. Com uma base 
atual de 63,4 milhões de clientes – revertendo o resultado 
negativo de períodos anteriores – conseguimos no último 
ano alcançar um sólido desempenho no segmento pós-

pago, com a adição de 1,3 milhão de linhas, ao mesmo 
tempo em que asseguramos a liderança no segmento pré-
pago, com 48,5 milhões de usuários.

Mantivemos nossa liderança na cobertura pela tecnologia 
4G, presente em 1.255 cidades, ou 74% da população urbana 
do País. Esse aumento representou o triplo do número de 
municípios, comparado a 2015. Em relação ao 3G, ampliamos 
nossa cobertura para quase mil novas cidades, crescimento 
de 55%, alcançando 2.833 municípios e 89% da população 
urbana. No segmento de banda larga fixa, vale destacar que 
o TIM Live encerrou o ano de 2016 com aumento de 32% do 
número de clientes, totalizando 306 mil usuários nas regiões 
metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.

CUIDAR DO CLIENTE
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Transparência na comunicação

Liderança no  
segmento pré-pago:

48,5 milhões
de usuários na cobertura 3G

55% de
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Assegurar a gestão e o desenvolvimento das pessoas, bem como o desenvolvimento do 
modelo organizacional e dos macroprocessos empresariais, em coerência com os objetivos 
estratégicos. Essa é a nova missão da área Human Resources (Recursos Humanos), que tem 
no capital intelectual nosso principal ativo.

Tivemos no último ano importantes desafios e avanços. Enfrentamos, novamente, um 
período macroeconômico pouco favorável, somado aos resultados da companhia. A 
redução do nosso quadro funcional foi imprescindível para o cumprimento do plano 
de eficiência, que englobou todas as áreas da empresa. Para minimizar os impactos 
daqueles que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos, oferecemos um pacote 
de desligamento diferenciado. Entre várias medidas, concedemos indenização por 
tempo de serviço de até cinco salários; estendemos os benefícios pós-desligamento, 
como plano de saúde; e disponibilizamos um programa de apoio, com suporte para a 
transição de carreira, consultoria financeira e assistência social e psicológica. Além disso, 
capacitamos e orientamos nossos gestores na condução desse processo, buscando 
garantir o devido cuidado e o respeito com as pessoas.

Ao final de 2016, nossa força de trabalho era composta de 10,4 mil empregados próprios, 
sendo 51% mulheres e 49% homens. Tivemos uma redução de 25% em comparação com 
2015. Entre as regiões do Brasil, a maior predominância de colaboradores está no Sudeste, 
com 80%, como demonstra o gráfico ao lado.

CUIDAR DAS PESSOAS
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Recursos humanos COLABORADORES POR REGIÃO

80%

3%

9%

3% Sudeste

Centro-Oeste

Norte

Sul

Nordeste5%

66%

0%9%
25% Até 35 anos 

De 36 a 45 anos

De 45 a 60 anos

Acima de 60 anos*

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA

*Nossos colaboradores acima de 60 anos totalizam 32 pessoas.
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Entendemos que a diversidade é o retrato da sociedade e, consequentemente, do mercado 
de trabalho. Incentivamos a adoção de uma postura de respeito e valorização das diferenças 
porque acreditamos que quanto mais diversificado for um grupo, mais rica será a troca de 
experiências e de soluções, colaborando para a construção de um ambiente de trabalho 
saudável e uma organização competitiva com o mercado.

Não toleramos qualquer expressão ou forma de assédio e de discriminação, seja por 
orientação sexual; origem étnica; gênero; condição de deficiência; faixa etária, entre outros, 
como descrito em nossa Política de Responsabilidade Social.

Nosso acordo coletivo 2016/2018 permitiu aos colaboradores, a partir de janeiro de 2017, a 
adoção no crachá de um novo nome social, conforme sua identidade de gênero. A solicitação 
pode ser feita independentemente da formalização junto ao estado. Acreditamos que essa 
medida fortalece nossas práticas de respeito à diversidade.

Diversidade

empregados próprios
10,4 mil 51% 

mulheres 
49% 
homens na região Sudeste

80%
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A geração de valor do nosso negócio vai muito além 
dos projetos de infraestrutura que desenvolvemos. Em 
um mundo cada vez mais digital, em que a criação das 
redes de alta velocidade se apresenta com o mesmo 
efeito transformador que as redes de eletricidade e de 
telecomunicações tiveram no passado, também somos 
um agente de inovação nesse ecossistema digital.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
emergem nos mais diversos setores da sociedade, 
contribuindo para o crescimento econômico e social. 
Nossa atuação nessa área tem ocorrido, principalmente, 
por meio da nossa participação na construção de políticas 
públicas e em espaços abertos de inovação, sejam 
acadêmicos ou empresariais.

Cabe ressaltar também, que além da geração de 
empregos, nossa atividade tem como um importante 
impacto econômico indireto, a arrecadação tributária, 
com pagamento de impostos nas esferas municipal, 
estadual e federal.

CUIDAR DA 
SOCIEDADE
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Gerar valor

Em 2016, o Instituto TIM continuou atuando com projetos educacionais e de tecnologia livre em todo o País, 
alcançando mais de 250 mil pessoas com suas iniciativas. Com a missão de criar e potencializar recursos e 
estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento 
humano no Brasil, o Instituto TIM possui quatro pilares de atuação: 

ENSINO
Desenvolver e democratizar abordagens pedagógicas e recursos didáticos que contribuam para o ensino 
da ciência e da matemática.

APLICAÇÕES
Investir em soluções tecnológicas livres que contribuam para o desenvolvimento humano. 

TRABALHO
Criar e democratizar estratégias de ensino que promovam a inclusão tecnológica produtiva de jovens.

INCLUSÃO
Disseminar novas tecnologias de informação e comunicação que auxiliem na promoção da cidadania.

Desde 2013, o Instituto já realizou ações em 398 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal, envolvendo 
66 secretarias municipais e estaduais, três ministérios – Ministério da Educação (MEC), Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Ministério da Cultura (MinC). As ações aconteceram em 
mais de 4 mil escolas públicas, beneficiando 16 mil professores e 500 mil alunos. Desde sua criação, mais de 
700 mil pessoas já foram envolvidas pelos projetos do Instituto TIM.

Conheça outros projetos e iniciativas do Instituto TIM em institutotim.org.br.

Instituto TIM

http://www.institutotim.org.br
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Embora os acidentes ambientais apareçam em nossa 
matriz de risco com alto impacto potencial, o histórico 
de probabilidade de ocorrência tem sido remoto. Por essa 
razão, a implementação e operação das Estações Rádio 
Base (ERBs ou antenas), responsáveis pela conexão entre 
os telefones celulares dos clientes e nossas unidades fixas, 
são consideradas de baixo risco.

Como descrito em nossa Política Ambiental, é nosso 
compromisso controlar os aspectos operacionais dos 
sites, garantindo o cumprimento dos padrões internos, 
exigências legais e reguladoras, de modo a reduzir ao 
mínimo os riscos ao ambiente.

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE
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Gestão dos impactos

Indispensável para o funcionamento de praticamente 
todos os equipamentos da sociedade moderna, a energia 
é o oxigênio das indústrias. O desafio do crescimento de 
qualquer setor produtivo está diretamente relacionado 
à busca de novas fontes energéticas. Nessa equação, 
as mudanças climáticas potencializam as dificuldades, 
uma vez que a utilização de combustíveis fósseis 
contribui para o aquecimento global.

Energia

Água

Em 2016, alcançamos uma economia de 3.913 MWh, 
resultado das ações de eficiência energética que 
estamos realizando. Atingimos também nossa meta 
de não ultrapassar o limite de 22% no crescimento do 
consumo de eletricidade da rede móvel da TIM (que 
corresponde a 80% do total de energia utilizada pela 
companhia), em comparação com o ano anterior. Para 
2017, estabelecemos o patamar de 12%.

Na busca de soluções que potencializem a utilização dos 
recursos e minimizem os impactos urbanos, destacamos o 
RAN Sharing1, que consiste no compartilhamento das ERBs 
com outras operadoras para a rede 4G.  

Do ponto de vista da sustentabilidade, o RAN Sharing traz 
benefícios nas três dimensões: econômica, ambiental e 
social. A redução de 90 mil MWh, em 2016, correspondeu 
a uma economia de custo de aproximadamente R$ 140 
milhões (Opex). Foram evitadas as emissões de cerca de 7 
mil tCO2equivalente, caso a energia tivesse sido consumi-
da em novas torres não compartilhadas. Ainda no aspec-
to ambiental, a iniciativa diminuiu a demanda por equi-
pamentos (podendo chegar a uma redução de 50%) e de 
combustíveis para manutenção das torres, otimizando os 
deslocamentos dos operadores. Por fim, os recursos que 
seriam investidos na construção de novas torres, podem 
ser revertidos para outros projetos, auxiliando no desen-
volvimento das telecomunicações no País.

Como signatários do Pacto Global, reconhecemos nosso 
papel como um dos agentes estratégicos de atuação na 
sociedade. Embora nossas atividades não sejam intensivas 
em uso de água – o maior consumo ocorre nas sedes 
administrativas –, temos a responsabilidade de fomentar 
práticas e iniciativas que preservem esse recurso.

Desde 2015, desenvolvemos iniciativas que juntas 
representaram, em 2016, uma economia de 14% sobre o 
consumo de água da rede urbana. Além disso, as diversas 
ações que estão sendo implementadas vêm contribuindo 
para reduzirmos a captação de água da rede pública ou 
de outras empresas de abastecimento, resultando numa 
economia de 33% nos últimos dois anos.

1 Abreviação do termo em inglês: Radio Access Network.
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Os impactos ambientais causados pela extração de matérias-primas da natureza e a 
destinação de resíduos no meio ambiente representam um importante desafio para todas as 
indústrias. Nossa Política Ambiental expressa nosso compromisso com a gestão sustentável 
e responsável. Entre seus princípios destacam-se a melhoria contínua dos nossos processos 
de trabalho e a prevenção da poluição, assim como a minimização da produção de resíduos 
e o incentivo à coleta diferenciada, estimulando a recuperação e a reciclagem.
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O Acordo de Paris, aprovado pelos 195 países, durante a 21a Conferência das Partes (COP21), 
das Nações Unidas conseguiu, pela primeira vez, estabelecer um compromisso global 
de redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Um dos objetivos é manter o 
aquecimento global abaixo de 2ºC, buscando aumentar os esforços para limitar o aumento 
da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Reconhecemos que essa é uma questão estratégica e nos empenhamos em monitorar e 
reduzir nossa pegada de carbono nas diversas etapas das nossas atividades: operação dos 
equipamentos, transporte de produtos, deslocamento de colaboradores.

Gestão de materiais e resíduos Mudanças climáticas
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TRANSPARÊNCIA
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24TIM - RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017 | 

CONFORMIDADE LEGAL

Temos a crença de que a ética na condução dos negócios é sempre condição de sucesso 
de uma empresa. Nosso Código de Ética e de Conduta reforça nossa postura de adotar 
soluções organizacionais para prevenir a violação da lei e dos princípios de transparência, 
honestidade e lealdade por parte de todos que, direta ou indiretamente, se relacionam 
com a TIM. 

Garantir a conformidade às leis é nossa prioridade. Por isso, temos mecanismos de 
monitoramento e acompanhamento das exigências legais. No que diz respeito ao 
cumprimento das leis ambientais referentes às nossas Estações Rádio Base (ERBs), 
contamos com uma equipe interdisciplinar dentro da área de Rede, apoiada por 
representantes do Jurídico, Institucional, Qualidade e Compliance.
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Concorrência desleal

Somos contra todo o tipo de prática que envolva concorrência desleal, criação de 

monopólio ou qualquer outra conduta que possa ser caracterizada como truste. Pautamos 

nossas ações em nossa Política de Defesa da Concorrência (disponível em nossa intranet), 

atualizada, em 2016, para refletir as alterações legislativas e a evolução do ambiente 

concorrencial. Além disso, seguimos as orientações advindas dos órgãos reguladores, que 

buscam garantir um mercado competitivo e o respeito aos consumidores.
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