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I. SOBRE A TIM 

 Razão Social: TIM S.A. 

 Endereço: Avenida João Cabral de Mello Neto, n° 850, bloco 01, 

salas 501 a 1208, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-057, 

 CNPJ: 02.421.421/0001-11 

 Responsável pelo case: Simone De Magalhaes Bett Campos, 

Especialista de Cultural & Institucional Education,  

 Ramo de atividade: Telecomunicações 

 Ano de fundação: 1998.  

 Número de colaboradores: 9.639 colaboradores 

A TIM é caracterizada como operadora mais inovadora do Brasil, sólida 

posição financeira, operadora centrada no móvel com infraestrutura fixa 

robusta, mais alto nível de governança corporativa e forte compromisso com os 

aspectos sociais e ambientais e comunicação de alto nível com o mercado 

financeiro. 

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é 

o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de 

telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e 

agilidade, com base em uma cultura interna de accountability e visando a 

transformação digital. 

É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o 

campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de 

redes 5G no país, com a realização dos primeiros testes em 2019, e está 

pronta para a próxima geração de redes móveis. 

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais 

inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua 

comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança 

(“ESG”) e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira. 
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II. IMAGINE QUE É POSSÍVEL 

Este projeto é uma iniciativa da diretoria de People, Culture & 

Organization com o objetivo de oferecer aos colaboradores TIM Brasil e a 

sociedade um hub digital de conteúdo focado no desenvolvimento humano e 

discussão de tendências para o futuro da tecnologia e do trabalho, inspirado 

nos princípios ESG. 

 

III. APRESENTAÇÃO DO CASE 

O TIM Talks Experience é um evento de inovação, tecnologia, 

desenvolvimento e inclusão aberto ao ecossistema interno e externo, 

proporcionando discussões sobre temas relevantes para o negócio TIM e para 

a sociedade. 

 

IV. DESCRIÇÃO DO CASE 

O TIM Talks foi criado em 2018, com o objetivo de ofertar aos 

colaboradores ações de treinamento e desenvolvimento para alavancar as 

competências TIM e as new capabilities, de forma transversal e com auto 

inscrição, iniciando um processo de desenvolvimento da aprendizagem de 

forma autodirigida e despertando os colaboradores para protagonismo no seu 

desenvolvimento.  

A partir de 2019, o evento foi estendido as famílias dos colaboradores e 

ações com esse foco foram incluídas. Continuamos evoluindo e em 2020 

expandimos o foco para a sociedade e digitalizamos 100% o projeto, este 

último, muito influenciado pelo cenário pandêmico que estávamos vivendo.  

Em 2021, trouxemos o claim “Imagine que é possível”, com uma 

abordagem futurista, que discute novas possibilidades nas esferas econômicas, 

ambientais, sociais e de governança corporativa. O foco principal foi a inovação 

na tecnologia, novos negócios, o desenvolvimento sustentável, transparência 

nos processos de governança, pessoas, diversidade e inclusão, com ações de 

impacto social relevante as condições determinantes para o sucesso do 

negócio.  
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Desde as primeiras edições, já vínhamos trabalhando numa abordagem 

de rede colaborativa. Em 2021, para oportunizar os painéis, trabalhamos 

ativando e fortalecendo nosso ecossistema interno e externo, por exemplo, 

trazendo para o debate dos painéis executivos de empresas e representantes 

de instituições como o BTG Pactual, Oracle, Accenture, Microsoft, Anatel, 

Facebook, Google, Kroton, PUC-RS, Santander, IPCC, Qualcomm, IBM, 

McKinsey, OpiceBlum, Conexis, entre outras, fortalecendo assim nosso 

posicionamento.  

Tivemos um evento de abertura e 08 painéis de discussão, que 

possibilitou a participação de importantes convidados e empresas renomadas. 

Os painéis que se sucederam à abertura, foram transmitidos 100% online (via 

hotsite interno e Canal de Youtube da TIM), tiveram como temas os descritos 

abaixo: 

 A Forward-Looking Digital Perspective.  

 Nem negacionismo e Nem Apocalipse.  

 5G: A True Story for Human & Things.  

 AI – Risk & Opportunities.  

 Privacidade e Identidade: Real Life or Black Mirror?  

 The Education Revolution.  

 Cloud First: o Mindset que Muda o Jogo na Aceleração da 

Evolução Digital.  

Contamos com um painel exclusivo sobre o tema de diversidade e 

inclusão, em parceria com a Telecom Itália: “Innovative Ecosystem Project for 

Women Inclusion In the Brazillian Market”.  

Todos os painéis também contaram com a participação de stakeholders 

da TIM Brasil. 

 

V. OBJETIVO PRINCIPAL 

Acompanhar a evolução da Marca da TIM como empresa mais jovem e 

ousada, inovadora e protagonista da evolução tecnológica, que influencia e 
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impulsiona o mercado, expandindo a consciência da sociedade sobre o futuro 

para imaginar novas possibilidades. 

 

VI. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 Proporcionar aos colaboradores, família, terceiros e externos uma 

experiência diferenciada e inclusiva, democratizando o acesso à 

discussões relevantes sobre a transformação da tecnologia, o futuro do 

trabalho e da educação e como o mercado de Telecom pode contribuir 

nessa construção.  

 Fortalecer a Cultura ESG, potencializando a interação e o engajamento 

dos colaboradores e sociedade por meio de um ecossistema digital. 

 

VII. NECESSIDADE/DIAGNÓSTICO 

Todo o conceito da edição de 2021 do TIM Talks partiu da seguinte 

provocação: “É possível equilibrar, genuinamente, os objetivos econômicos e a 

evolução sustentável ESG Driven?” A partir de então, nos desafiamos em como 

responder a esse questionamento e construir esse mindset para nosso 

ecossistema interno e externo. 

Diagnóstico e planejamento: https://timbrasil-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EXAl4wOeNi9E

q4iLZhhCmNkB4Bi2rhtd8NdrDF50XI8V2w?e=Tdf3ys 

 

VIII. DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Todos os colaboradores TIM (9.593 colaboradores) e a sociedade em 

geral. 

 

IX. COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA E ABRANGÊNCIA DO 

ENVOLVIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 

As áreas de Internal Communication, Press Relations e Advertising 

trabalharam de forma integrada para alavancar a divulgação do projeto.  

https://timbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EXAl4wOeNi9Eq4iLZhhCmNkB4Bi2rhtd8NdrDF50XI8V2w?e=Tdf3ys
https://timbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EXAl4wOeNi9Eq4iLZhhCmNkB4Bi2rhtd8NdrDF50XI8V2w?e=Tdf3ys
https://timbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EXAl4wOeNi9Eq4iLZhhCmNkB4Bi2rhtd8NdrDF50XI8V2w?e=Tdf3ys
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A área de Comunicação Interna utilizou canais internos (Intranet, 

Yammer e Mailing) para divulgar as 48 peças. No total as ações obtiveram um 

total de 12.000 visualizações. Todos os colaboradores receberam convites para 

cada painel, juntamente com o link do hotsite interno.  

A comunicação externa se deu por meio das redes sociais oficiais da 

empresa (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram), gerando um engajamento de 

9.600 pessoas, e ainda obtivemos 03 notas em veículos de informação externa. 

 

X. METODOLOGIA UTILIZADA 

Tivemos como driver o processo de aceleração digital pelo qual estamos 

passando para desenvolver uma ação no hibrida e que possibilitasse o acesso 

democrático da sociedade a discussões relevantes para o futuro do país e do 

mercado corporativo e de Telecom, num olhar de ecossistema.  

Mesclamos uma abertura presencial, que ocorreu no Museu do Amanhã 

com a presença dos executivos da TIM e de convidados como o futurista Tiago 

Mattos, e um debate entre os CEOs da TIM e da Enel, WeWork e XP 

Investimentos.  

A escolha do Museu do Amanhã como local para sediar a abertura do 

evento foi devido a ele representar um dos maiores equipamentos culturais do 

Brasil, que é também referência mundial em meio ambiente, ciência, inovação, 

conhecimento e educação. Nele tudo é pensado, desenvolvido e direcionado 

com foco no futuro e seus objetivos formam uma simbiose perfeita com ideias 

que buscam vislumbrar novas tecnologias e preocupação com a 

sustentabilidade.  

Nos painéis convidamos pessoas referência nos temas para a discussão 

dos assuntos propostos e executivos de empresas atuantes nos segmentos 

dos temas tratados. Os painéis foram mediados pelos nossos executivos.  

O evento de abertura e todos os painéis foram transmitidos de forma 

virtual, por meio de um hotsite próprio para internos e outro para externos, além 

do Canal de Youtube da TIM, disponível para toda a sociedade.  
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Os painéis foram transmitidos por três canais diferentes, todos com 

tradução em Libras, de forma simultânea:  

 Hotsite interno TIM (https://timtalks.timbrasil.com.br/), no qual os 

colaboradores podiam logar via matrícula e acessar toda a 

programação do evento, assistir a transmissão dos painéis e, 

acessar conteúdos curados que complementam e apoiam no 

entendimento das discussões de cada painel. 

 Hotsite externo TIM (https://tim.com.br/timtalks), aberto a toda a 

sociedade, com toda a programação do evento e transmissão ao 

vivo. Esse site segue ativo e até hoje ainda vemos novos acessos 

e visualizações da transmissão do evento de abertura e dos 

painéis e.  

 Canal de YouTube da TIM 

(https://www.youtube.com/c/timbrasil/videos), onde todos os 

eventos e paneis foram transmitidos e estão disponíveis para livre 

acesso. 

 

XI. RESULTADOS 

a) Conceituação técnica 

O TIM Talks Experience é um dos eventos mais importantes da TIM e 

queremos cada vez mais expandi-lo para a sociedade, possibilitando a 

democratização do acesso à informação. Em 2021, reposicionamos o TIM 

Talks como um evento de referência de tecnologia e inovação. Ele permite que 

fortaleçamos nossos compromissos ESG, nossa conexão com nossos 

colaboradores, fortalecendo o sentimento e orgulho de pertencer, além de 

proporcionar o desenvolvimento em new capabilities e competências. 

b) Fase de conclusão 

As edições do TIM Talks Experience vêm evoluindo ano após ano, a 

cada encerramento, avaliamos as forças e as oportunidades de melhoria.  

Isso nos torna ainda mais potentes para construir edições cada vez mais 

estruturadas, conectadas com propósito de fortalecer a cultura ESG e o 

desenvolvimento e democratização do acesso à informação, nos posicionando 
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cada vez mais dentro do ecossistema no qual estamos inseridos e que 

permitem que nossos colaboradores estejam sempre a frente nas tendências 

de tecnologia, trabalho e inclusão e no mercado de Telecom.  

Nossa plataforma e canal de Youtube tiveram um crescente número de 

acessos, trouxemos 30 empresas para participarem do evento, tivemos 08 

speakers e 23 convidados.  

No evento de abertura, tivemos 10.000 participações, contamos com a 

presença de 03 empresas (Enel, WeWork & XP Investimentos) e obtivemos um 

NPS de 84 (zona de excelência).  

Nos painéis, entregamos pouco mais de 15h de conteúdo, tivemos 

aproximadamente 32.000 participações nas ações e nosso NPS ficou em 91 

(zona de excelência).  

Em relação a 2020, tivemos um aumento de 400% nos views dos posts 

nas redes sociais da TIM, totalizando 1.300.000 de visualizações e um 

aumento de 39% no engajamento com as postagens, totalizando 9.600 

reações.  

Desde o fechamento do evento, a quantidade de acessos aos painéis 

publicados tanto no hot site externo quanto no canal de YouTube da TIM 

continuam crescendo significativamente. 

Observamos que temos como oportunidade ofertar mais conteúdos 

durante o evento, em diferentes níveis de discussão, usando de uma 

linguagem acessível e clara a todos as camadas sociais. Além dos painéis ao 

vivo e os conteúdos acessórios, utilizar conteúdos em vídeo, com 

influenciadores do nicho e até mesmo palestrantes, para reforçar a importância 

do evento. 

Apresentação detalhada dos resultados: https://timbrasil-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EdLxS6FC-

OpEnxYmKiAmUQ8BTEm1L2Xj4oV_bDwYQsjkMg?e=thcujI 

 

 

https://timbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EdLxS6FC-OpEnxYmKiAmUQ8BTEm1L2Xj4oV_bDwYQsjkMg?e=thcujI
https://timbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EdLxS6FC-OpEnxYmKiAmUQ8BTEm1L2Xj4oV_bDwYQsjkMg?e=thcujI
https://timbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ldnpereira_timbrasil_com_br/EdLxS6FC-OpEnxYmKiAmUQ8BTEm1L2Xj4oV_bDwYQsjkMg?e=thcujI

