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FATO RELEVANTE 

Eleição de CFO e DRI 

A TIM S.A. (“TIM” ou “Companhia”) (B3: TIMS3; NYSE: TIMB), em conformidade com o artigo 
157 da Lei nº 6.404 e com as disposições da Instrução CVM nº 358 e, em continuidade ao Fato 
Relevante publicado em 07 de julho de 2021, comunica aos seus acionistas, ao mercado em 
geral e a outras partes interessadas o que segue: 

Em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, os membros do 
referido órgão elegeram a Sra. Camille Loyo Faria para os cargos de Diretora Financeira (Chief 
Financial Officer) e Diretora de Relações com Investidores (DRI), em substituição ao Sr. Adrian 
Calaza. A Sra. Faria tomará posse em 01 de setembro de 2021, assumindo suas 
responsabilidades de forma integral nesta data. 

A Sra. Faria ocupou os cargos de CFO e DRI da Oi S.A., tendo anteriormente atuado na área de 
Investment Banking do Bank of America Merrill Lynch, do Bradesco BBI e do Morgan Stanley, 
como diretora responsável pelos setores de Energia, Tecnologia/Mídia/Telecom e Indústrias. 
A Sra. Faria desempenhou, também, funções executivas no setor de telecomunicações e 
infraestrutura, tendo ocupado as posições de CEO da Multiner, CFO da Terna Participações e 
Líder de Estratégia na Embratel e no grupo Telecom Italia no Brasil e na América Latina. 
Formada em Engenharia Química pela PUC-RJ, a Sra. Faria possui MBA em Finanças pelo 
Ibmec-RJ e mestrado em Engenharia Industrial pela PUC-RJ. 

A Companhia expressa, mais uma vez, seu agradecimento ao Sr. Adrian Calaza por seu 
comprometimento e dedicação no desempenho de suas funções ao longo de seu período de 
gestão e o parabenizaram pelo excepcional resultado obtido durante sua trajetória na 
Companhia. Por fim, deseja-lhe sucesso em sua nova trajetória profissional. 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. 

TIM S.A. 
Pietro Labriola 

Diretor Presidente 


