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Informações institucionais

A TIM Participações S. A. é uma empresa do setor de telecomunicação que oferta serviços
de telefonia móvel, fixa, transmissão de dados e ultra banda larga no Brasil. 

Com sede no Rio de Janeiro (RJ), a Companhia é uma sociedade por ações listadas na
Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e 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., uma empresa do Grupo TIM Italia. 

Divisão do capital social da TIM Participações S.A. 
-Grupo TIM Italia: 67% 
-Acionistas minoritários: 33%

Propósito: 
Conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais.

Nossos Valores: 

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. 
- Nos orgulhamos 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 para fazer as coisas. 
- Usamos a criatividade de cada um para fazermos mais.

COMPROMETIMENTO 
- Somos responsáveis. 
- Nós nos reconhecemos 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.

Destaques do negócio em 2019:
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Receita Líquida total de R$ 17.377 milhões, crescimento de 2,3%
Lucro Líquido total de R$ 3.765 milhões, aumento de 47,9%
Maior EBITDA Normalizado na história da TIM – R$ 2,0 bilhões – crescimento de 8,1% no
ano, 6,7% superior a 2018
54.447 milhões de clientes
Líder na cobertura 4G
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Dados do inventário

Responsável pela elaboração do inventário

Fábio Bellonia

E-mail do responsável

fbellonia@timbrasil.com.br

Ano do inventário

2019

Verificação

O inventário foi verificado por terceira parte: Sim

Organismo verificador: EY (Ernst & Young)

Responsável pela verificação: Kin Honda (kin.honda@br.ey.com)

Tipo do inventário

Completo
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1. Limites do inventário

Limites Organizacionais

Abaixo é apresentada uma lista das unidades da organização e de empresas controladas incluídas neste inventário.
É obrigatório o relato desagregado das emissões das unidades que possuem emissões de escopo 1 iguais ou
superiores a 10.000 tCO2e por ano. O relato das emissões das outras unidades, assim como o de empresas
controladas, é opcional. As emissões desagregadas por unidades podem ser encontradas na Seção 2.7 - Emissões
por unidades de operação.

Legenda:

M Matriz C Controlada U Unidade

[ A matriz possui o controle operacional? | % de participação societária referente à Matriz ]

M TIM Participações S.A.

C TIM S.A. [ Sim | 100% ]

C TIM Celular S.A. [ Sim | 100% ]

5

Inventário 2019 - TIM Participações S.A.

17/09/2020 00:19



1.1 Qual abordagem de consolidação foi utilizada no inventário?

Relato de emissões sob a abordagem de Controle Operacional.

1.2 Organograma
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Limites Operacionais

1.3 Limites operacionais relatados no inventário

Escopo 1

Combustão móvel

Combustão estacionária

Fugitivas

Escopo 2 - Abordagem baseada na localização

Aquisição de energia elétrica

Escopo 3

1. Bens e Serviços comprados

3. Atividades relacionadas com combustível e energia não inclusas nos Escopos 1 e 2

4. Transporte e distribuição (upstream)

5. Resíduos gerados nas operações

6. Viagens a negócios

7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)

9. Transporte e distribuição (downstream)
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2. Emissões

Controle Operacional

2.1 Resumo das emissões totais

GEE

Em toneladas do gás Em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)

Escopo 1 Escopo 2 -

Abordagem

baseada na

localização

Escopo 2 -

Abordagem

baseada na

escolha de

compra

Escopo 3 Escopo 1 Escopo 2 -

Abordagem

baseada na

localização

Escopo 2 -

Abordagem

baseada na

escolha de

compra

Escopo 3

CO2 1.145,511 53.805,929 0,000 28.386,324 1.145,511 53.805,929 0,000 28.386,324

CH4 0,284 0,000 0,000 25,419 7,100 0,000 0,000 635,475

N2O 0,061 0,000 0,000 1,110 18,178 0,000 0,000 330,780

HFC 1,708 0,000 0,000 0,000 3.961,496 0,000 0,000 0,000

PFC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SF6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

NF3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total 5.132,285 53.805,929 0,000 29.352,579

2.2 Emissões de Escopo 1 desagregadas por categoria

Categoria Emissões (tCO2e)
Emissões de CO2

biogênico (t)

Remoções de CO2

biogênico (t)

Combustão móvel 509,533 146,228 0,000

Combustão estacionária 661,256 70,680 0,000

Fugitivas 3.961,496 0,000 0,000

Total 5.132,285 216,908 0,000

8

Inventário 2019 - TIM Participações S.A.

17/09/2020 00:19



2.3 Emissões de Escopo 2 desagregadas por categoria

Abordagem baseada na localização

Categoria Emissões (tCO2e)
Emissões de CO2

biogênico (t)

Remoções de CO2

biogênico (t)

Aquisição de energia elétrica 53.805,929 0,000 0,000

Total 53.805,929 0,000 0,000

2.4 Emissões de Escopo 3 desagregadas por categoria

Categoria Emissões (tCO2e)
Emissões de CO2

biogênico (t)

Remoções de CO2

biogênico (t)

1. Bens e Serviços comprados 598,604 0,000 0,000

3. Atividades relacionadas com combustível e energia

não inclusas nos Escopos 1 e 2

13.266,313 0,000 0,000

4. Transporte e distribuição (upstream) 5.424,801 463,791 0,000

5. Resíduos gerados nas operações 557,625 0,000 0,000

6. Viagens a negócios 3.461,475 603,729 0,000

7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho) 5.926,680 0,000 0,000

9. Transporte e distribuição (downstream) 117,081 12,466 0,000

Total 29.352,579 1.079,986 0,000

2.5 Outros gases de efeito estufa não contemplados pelo Protocolo de Quioto

Gás Emissão (tCO2 e)

HCFC-141b 66,410

HCFC-22 (R22) 2.549,828
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2.6 Emissões fora do Brasil

Não foi relatado.

2.7 Emissões por unidade

Não foi relatado.
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3. Métodos

3.1 Métodos e/ou ferramentas intersetoriais

Foi utilizado algum método e/ ou ferramenta inter-setorial além daquelas fornecidas pelo Programa Brasileiro GHG
Protocol?

Método intersetorial Referência Fonte de emissão aplicada

Perdas técnicas na nas redes

de transmissão e distribuição

Anuário Estatístico de

Energia Elétrica 2019 - Tabela

2.11

Foi considerada as perdas de energia nas redes de transmissão e

ditribuição, pois para gerar a energia perdida houve emissão de GEE.

Assim, ao utilizar a porcentagem de perde de 19,06% com o fator de

emissão da rede do SIN foi possível calcular as emissões dessa fonte.

3.2 Métodos e/ou ferramentas para setores específicos

Foi utilizado algum método e/ ou ferramenta para setores específicos?

Não foi utilizado.

3.3 Fatores de emissão

Foi utilizado algum fator de emissão diferente daqueles sugeridos pelo Programa Brasileiro GHG Protocol?

Não foi utilizado.
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4. Outros Elementos

Campos de preenchimento opcional

4.1 Informações sobre a performance da organização, em comparação com benchmarks internos (ex: outras
unidades) ou externos (ex: organizações do mesmo setor).

Em 2019 as emissões diretas (Escopo 01) da TIM diminuíram em 63,27% principalmente pela redução na
manutenção de equipamentos que utilizam gases refrigerantes e pela menor necessidade de utilização de
geradores de energia, o que fez diminuir as emissões de Escopo 01 da TIM. 

Houve um aumento de 3,50% nas emissões de Escopo 02, referentes ao consumo de eletricidade do grid nacional,
em parte pelo aumento no consumo de energia (2,04%) pela TIM em 2019 e em parte pelo fator que o fator de
emissão da rede do grid nacional ter aumentado. 

Já as emissões de GEE de escopo 3 tiveram uma diminuição de 22,35% em relação ao ano de 2018 principalmente
pela diminuição das emissões de Transporte Terceirizado Upstream, onde houve uma reestruturação logística que
aumentou a eficiência do transporte e reduziu o número de transportes, além do fato de que o número de
empresas terceirizadas que passaram a declarar o consumo em litros no lugar da distância percorrida aumentou,
aumentando a precisão do relato dessa fonte.

4.2 Descrição de indicadores de emissão de GEE para as atividades da organização. Por exemplo, tCO2e/produtos
fabricados.

Com o objetivo de permitir a comparabilidade entre o seu desempenho e de outras empresas do mesmo setor e de
possibilitar a análise da evolução de suas emissões sem a interferência de fatores que afetam a produtividade, a
TIM utiliza indicadores que associam suas emissões ao número de clientes, ao número de colaboradores e à receita
operacional líquida:

Escopo 01:

Emissão de escopo 1 por cliente: 0,000095 tCO2e/Cliente
Emissão de escopo 1 por colaborador: 0,489 tCO2e/Colaborador
Emissão de escopo 1 associada à receita operacional líquida: 0,3 tCO₂e/Milhão R$

Escopo 02:

Emissão de escopo 2 por cliente: 0,00098 tCO2e/Cliente
Emissão de escopo 2 por colaborador: 5,068 tCO2e/Colaborador
Emissão de escopo 2 associada à receita operacional líquida: 3,10 tCO2e/Milhão R$

Escopo 03: 

Emissão de escopo 3 por cliente: 0,00052 tCO2e/Cliente
Emissão de escopo 3 por colaborador: 2,68 tCO2e/Colaborador
Emissão de escopo 3 associada à receita operacional líquida: 1,64 tCO2e/Milhão R$

4.3 Descrição de estratégias e projetos para a gestão de emissões de GEE.
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A TIM possui Política de Gestão da Mudança do Clima, que estabelece os princípios a serem aplicados nas
atividades das empresas com o objetivo de promover a gestão adequada e eficiente frente às suas emissões de
gases do efeito estufa.

Além disso, pela primeira vez em sua história a TIM assumiu compromissos de longo prazo no Plano Estratégico
2020-2022, no que tange aspectos ambientais voltados para as emissões de GEE, em um esforço conjunto com o
Grupo, o que demonstra que, para a TIM, a condução dos negócios está cada vez mais atrelada a uma gestão
responsável de aspectos que vão além dos financeiros e que também geram valor positivo e duradouro para a
sociedade. Compromissos esses que se traduzem nas ambições:

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

• Desenvolvendo infraestrutura e data center para oferecer mais aos nossos clientes com menos impacto das
operações.

Ciente da relevância da questão climática para os negócios e para a sociedade, a TIM estabeleceu as seguintes
metas de longo prazo em seu Plano Estratégico 2020- 2022: 

• Aumentar a Ecoeficiência no tráfego transmitido: +75% até 2025;

• Reduzir as Emissões indiretas: -70% até 2025;

• Ser Carbono Neutro até 2030.

Para maiores informações sobre as ambições e metas da TIM, acesse:
https://www.tim.com.br/Portal_Conteudo/_staticfiles/sobre-a-tim/sustentabilidade/relatorio-de-
sustentabilidade/relatorio_sustentabilidade_2019_versao_completa.pdf

Assim, não temos dúvidas de que aumentar a eficiência energética dos nossos processos é essencial para nos
tornar mais competitivos, além de estar em conformidade com nossa Política Ambiental. Entre nossas diretrizes,
preconizamos o desenvolvimento de ações que visem à redução do desperdício de energia e materiais, garantindo
o uso sustentável dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos prioritários. Vital para o funcionamento das
nossas Estações Rádio Base (ERB), a energia elétrica é nosso principal insumo. O maior foco é a redução de
consumo, considerando sempre o crescimento da empresa.

Em 2019, 34,83% da energia utilizada pela TIM veio de CGHs (Centrias Geradoras Hidrelétricas), que não emitem
para gerar energia. Além disso, 18,19% da energia consumida vieram do Mercado Livre de Energia, onde a TIM
busca priorizar fontes de energia renováveis e limpas.

4.4 Informações sobre contratos com clientes e fornecedores que incluam cláusulas vinculadas à elaboração de
inventários de GEE e/ou ao envio de informações relacionadas.

A TIM possui cláusula contratual que define a obrigatoriedade de relato das emissões de GEE, ou mesmo o
consumo direto de combustíveis nas atividades de alguns fornecedores de serviços de logística, conforme descrito
a seguir:

“A contratada deverá informar anualmente a contratante se realiza inventário de emissões de gases de efeito estufa
de suas atividades e os resultados do mesmo, além da metodologia e referências utilizadas. Caso a contratada não
realize o inventário, fica a critério da contratante solicitar periodicamente dados referentes à realização de serviços
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e atividades do contrato (consumo de energéticos, insumos, equipamentos e logística utilizados, etc.), de modo que
seja possível o desenvolvimento de uma estimativa de emissões de gases de efeito estufa associada a esses
serviços e atividades de contrato”.

4.5 Informações sobre incertezas, exclusões de fontes de dados e outras características da elaboração do
inventário.

A qualidade do Inventário está relacionada à quantificação das incertezas, estas, associadas à metodologia de
coleta dos dados, necessários à estruturação das ferramentas e produtos que compõem o Inventário de Gases de
Efeito Estufa. A metodologia selecionada para quantificar incertezas é baseada nas orientações previstas no
Guideline do IPCC e também no Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas
Inventories (IPCC, 2000), que trata da análise de incertezas para emissões de CO2, CH4 e N2O para fontes de
combustão estacionária, fontes móveis de combustão terrestre e aérea, e gases refrigerantes.

4.6 Descrição sobre ações internas para melhoria da qualidade do inventário de GEE. Por exemplo, sistematização
da coleta de dados, contratação de verificação externa, etc.

A TIM trabalha na evolução contínua de seu processo de gerenciamento de carbono, ampliando a confiabilidade de
seu inventário, buscando expandir suas fronteiras e capacitando os envolvidos no processo. Alguns dos passos
estratégicos que a TIM vem adotando são: aumento gradual do escopo (limites operacionais) do Inventário, i.e,
inclusão de fontes que não foram incluídas nos Inventários anteriores; capacitação e engajamento de funcionários e
fornecedores da cadeia de logística através de treinamento; continuidade no processo de melhoria do inventário,
direcionando esforços para aquelas informações cuja confiabilidade ainda é mais baixa, como dados de terceiros,
que abrangem informações de transporte terceirizado, através de uma relação mais próxima com seus
fornecedores; dentre outros. 

Em 2019 fomentando a Inovação como um ativo estratégico e aplicando na melhoria de seus processos, o time de
ESG da TIM, desenvolveu ferramenta online para otimizar o processo de Gestão dos Indicadores de
Sustentabilidade. Todo o fluxo de informações acontece de forma controlada, permitindo a validação do Owner do
Indicador e a consolidação dos dados de mais de uma fonte para os Indicadores Ambiental como Energia Elétrica,
Resíduos, Água, Combustíveis, Materiais e Emissões de GEE.

4.7 Informações sobre a compra de energia elétrica oriunda de fonte renovável.

Não foi relatado.

4.8 Informações sobre autoprodução de energia oriunda de fonte renovável para consumo próprio.

Não foi relatado.

4.9 Informações sobre o estoque de carbono, em toneladas, de sua organização em 31 de dezembro do ano
inventariado.

Não foi relatado.
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5. Compensações e reduções

Campos de preenchimento opcional

5.1 Compensação de emissões

A organização possui projetos de compensação de emissões?

Não foi relatado.

5.2 Reduções de emissões

A organização possui projetos de redução de emissões?

Não foi relatado.
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Versão 4.0

Declaração de Verificação de inventário de emissões de gases de efeito estufa
Programa Brasileiro GHG Protocol

Esta Declaração de Verificação1 documenta que o Organismo de Verificação (OV) citado abaixo realizou as
atividades de verificação de acordo com as Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG Protocol
e a norma ABNT NBR ISO 14064-3:2007.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Organismo de Verificação (OV) Organização Inventariante (OI)

Nome do OV: Ernst & Young Auditores Independentes
SS Nome da OI: TIM Participações S.A

Nome do verificador líder: Kin Honda Nome do responsável pelo inventário: Fabio Bellonia

E-mail: kin.honda@br.ey.com E-mail: fbellonia@timbrasil.com.br

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) informadas pela Organização Inventariante em seu inventário de
emissões, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2019, são verificáveis  e cumprem os requisitos do Programa
Brasileiro GHG Protocol, detalhados nas Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol de Contabilização,
Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa (EPB).

Nível de Confiança

O Organismo de Verificação (OV) atribuiu o seguinte nível de confiança ao processo de verificação:
 Verificação com nível de confiança razoável

“O inventário de gases de efeito estufa da organização inventariante para o ano de [ano] está materialmente
correto, é uma representação justa dos dados e informações de GEE e foi elaborado de acordo com as EPB.”
As limitações do processo de verificação foram:

 Verificação com nível de confiança limitado
“Não há indícios de que o inventário de gases de efeito estufa da organização inventariante para o ano de
2019 não esteja materialmente correto, não seja uma representação justa dos dados e informações de GEE
e não tenha sido preparado de acordo com as EPB.”
As limitações do processo de verificação foram: n/a

 Inventário não verificável
Incluir razão, por exemplo: “devido a erros de dados” ou “não está de acordo com as EPB”:

Descrição do Escopo da Verificação

O inventário do ano de 2019 da organização inventariante foi verificado dentro do seguinte escopo:

Limites organizacionais Limites operacionais

 Controle operacional
 Participação societária

 Escopo 1
 Escopo 2 – abordagem baseada em localização2

 Escopo 2 – abordagem baseada em escolha de compra2

 Escopo 3

1 Este modelo de Declaração de Verificação pode ser revisado a qualquer momento e a versão atualizada estará disponível no website
do Programa Brasileiro GHG Protocol - www.fgv.br/ces/ghg
2  Para mais informações consulte a Nota técnica “Recomendações para a contabilização de emissões de escopo 2 em inventários
corporativos de gases de efeito estufa no âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol”.
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 Foram excluídas da verificação: [as seguintes fontes /entidades jurídicas/ unidades operacionais/ etc.]

Instalações visitadas

Listar todos os locais visitados durante a verificação e a data de cada visita.

Nome do local Relação do local
com a holding Endereço Data da

visita

TIM Participações S.A Matriz
Av. José Silva de Azevedo Neto, 850 -
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ,
22775-055

21-24/01

Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada
Matriz, controlada ou
unidade visitada

Total de emissões verificadas em toda a organização, segundo a abordagem de Controle Operacional

Emissão de GEE em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)

GEE Escopo 1
Escopo 2

Abordagem baseada em
localização

Escopo 2
Abordagem baseada em

escolha de compra

Escopo 3
(se aplicável)

CO2 1.145,511 53.805,929 28.386,324
CH4 7,100 635,475

N2O 18,178 330,780

HFCs 3.961,496

PFCs

SF6

NF3

TOTAL 5.132,285 53.805,929 29.352,579

CO2 biogênico 216,91 1.079,99
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Total de remoções verificadas em toda a organização, segundo a abordagem de Controle Operacional

Remoção de CO2 biogênico (tCO2e)

GEE Escopo 1
Escopo 2

Abordagem baseada em
localização

Escopo 2
Abordagem baseada em

escolha de compra

Escopo 3
(se aplicável)

CO2 biogênico

Total de emissões verificadas em toda a organização, segundo a abordagem de Participação Societária (se
aplicável)

Emissão de GEE em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)

GEE Escopo 1
Escopo 2

Abordagem baseada
em localização

Escopo 2
Abordagem baseada

em escolha de compra

Escopo 3
(se aplicável)

CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

NF3

TOTAL

CO2 biogênico

Total de remoções verificadas em toda a organização, segundo a abordagem de Participação Societária (se
aplicável)

Remoção de CO2 biogênico (tCO2e)

GEE Escopo 1
Escopo 2

Abordagem baseada em
localização

Escopo 2
Abordagem baseada em

escolha de compra

Escopo 3
(se aplicável)

CO2 biogênico

Comentários adicionais
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Conflito de interesse (CDI)

Eu, Kin Honda, certifico que nenhum conflito de interesse existe entre a Organização Inventariante e o
Organismo de Verificação, ou qualquer dos indivíduos membros da equipe de verificação envolvidos na
verificação do inventário, conforme definido no capítulo 3.2.1 das Especificações de Verificação do Programa
Brasileiro GHG Protocol.

_________________________ ______ 05/05/2020
Kin Honda, Verificador líder Data  Reconhecimento digital da assinatura2

Conclusão do verificador sobre o inventário de emissões de GEE

Como responsáveis pelas atividades de verificação do inventário de GEE da organização inventariante,
atestamos que as informações contidas neste documento são verdadeiras.
________________________________ 05/05/2020
Kin Honda, Verificador líder Data  Reconhecimento digital da assinatura2

  _______________________________ 05/05/2020
Leonardo Dutra , Revisor independente Data  Reconhecimento digital da assinatura2

Autorização

Eu, Fabio Bellonia, aceito os resultados desta declaração de verificação.

05/05/2020
     [Assinatura do representante da OI]      Data  Reconhecimento digital da assinatura3

Revisão (se aplicável)4

Número de revisão:
Justificativa para a alteração:

Equipe de verificação (opcional)

A equipe de verificação é composta pelos seguintes profissionais: Kin Honda, Leiliane Garcia, Camila
Herrera, Leonardo Dutra, Fernando A. S. Magalhães

3 Ao marcar a caixa “Reconhecimento digital da assinatura”, concordo que esta declaração de verificação seja considerada “feita por
escrito” e “assinada” para todos os fins e que quaisquer registros eletrônicos serão considerados “feitos por escrito”. Renuncio
expressamente a todo e qualquer direito de negar a obrigatoriedade jurídica, a validade ou a executoriedade desta declaração de
verificação e de quaisquer documentos a ela relacionados com base em que tenham sido elaborados e concluídos eletronicamente.
4 Caso a Declaração de Verificação tenha que ser refeita, este campo deve ser utilizado para informar o número de revisão do documento
e a justificativa para a alteração.


