Local Conference Call
TIM Participações
Resultados do 4T17
6 de fevereiro de 2018

Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 4T17 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website da companhia após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas
e respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência
queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Stefano de Angelis, DiretorPresidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens
do 4T. Por favor Sr. Stefano, pode prosseguir.
Sr. Stefano De Angelis: Bom dia a todos e obrigado pela participação em nossa
teleconferência de resultados.
Fechamos o ano de 2017 confirmando que a trajetória de recuperação da
empresa iniciada a partir do 2S16 foi consolidada e apesar de uma recuperação
macroeconômica muito gradual, o foco na execução do nosso plano de
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turnaround nos possibilitou fazer entregas consistentes e voltar a crescer de
maneira sólida.
Terminamos 2017 com resultados que além de uma recuperação frente ao ano
anterior voltaram apresentar crescimento na comparação com nossos resultados
históricos, tendo geração de caixa e posição financeira que apresentam uma
empresa sólida e pronta para enfrentar como protagonistas a evolução do
mercado brasileiro de telecom.
Focando no 4T tivemos desempenho sólido, com as receitas confirmando suas
trajetórias de crescimento. A receita líquida de serviços totais e a de serviços
móveis aceleraram para crescimento anual de 6,1% enquanto a de banda larga
fixa se manteve com crescimento acima de 50%.
Ao mesmo tempo seguimos quebrando as barreiras de rentabilidade. A despeito
do altíssimo nível de taxação sobre a indústria de Telecom a TIM conseguiu
bater recordes históricos de Ebitda absoluto e margem Ebitda no 4T atingindo
R$ 1,8 bilhão com margem de mais de 41%. A expansão desses indicadores
assim como... menos o Capex que atingiu em 2017 R$ 1,8 bilhões é fruto de
grande esforço de eficiência produzido por todos colaboradores da companhia
em uma busca incessante de fazer mais com menos.
Os pilares para nosso turnaround foram construídos a partir do
reposicionamento da infraestrutura. Nossa liderança na rede 4G com a maior e
melhor cobertura do Brasil e os sucessivos prêmios do serviço de ultra banda
larga TIM Live... a reparar a percepção dos usuários de maior valor, que
sustentam nossa capacidade de atrair novos clientes desse segmento.
As adições líquidas no pós-pago ultrapassaram um milhão de linhas no 4T, e
desconsiderado os terminais de machine-to-machine a TIM liderou o
crescimento do pós. Fechamos 2017 com quase 3 milhões de clientes pós-pago
entrando em nossa base. As adições da Live também tiveram grande expansão
crescendo 140% no último trimestre e totalizando 86.000 novos usuários em
2017.
Este movimento em busca de capturar mais valor é detalhado no próximo slide,
onde apresentamos a transformação pela qual passa a nossa base de clientes.
O crescimento das ofertas recorrentes no pré-pago que atingiram mais de 70%
das adições brutas e crescimento anual de 20% e vindo da aquisição de novos
clientes pós e da migração pré - pós está resultando em uma base de usuários
onde 56% têm planos com recorrência nos pacotes contratados.
Mais importante que isso, quando olhamos para a receita aproximadamente
70% foi gerada por clientes TIM e que usam pacotes recorrentes. Esse
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movimento, como temos falado já há alguns trimestres, dará mais consistência à
dinâmica da receita da empresa.
Dando zoom nos segmentos vimos ao longo de 2017 a base de pré-pago
reduzir para cerca de 41 milhões de clientes, o que nos deixa ainda na liderança
desse segmento. Essa trajetória é produzida por uma abordagem muito prudente
na gestão dessa base com política rígida e consistente de limpeza de usuários
que não utilizam mais os serviços.
Além disso, a estratégia de imigração de usuários pré para plano pós-pago tem
impactado mais a redução da base do segmento, porém com ganho de receita
adicional e uma menor volatilidade.
Mesmo dentro do segmento pré-pago nossa estratégia de portfólio busca o
incremento do Arpu através do incentivo à mudança para ofertas recorrentes que
entregam pacote de serviço muito mais interessante e customizado em troca de
compromisso semanal ou mensal. Uma migração de diário para semanal, por
exemplo, provoca incremento de quase duas vezes no Arpu. Neste contexto a
oferta diária perde relevância e passa a ser uma proposição de uso esporádico.
No segmento pós-pago uma abordagem inteligente e racional tem os
impossibilitado ganhar mercados sem abrir mão do crescimento da receita. A
TIM tem conseguido manter o Arpu dos clientes novos maior que os clientes já
presentes na nossa base. Para tanto a estratégia do more for more ou mais por
mais é chave para manter e aumentar atratividade das ofertas.
Ainda no pós, porém, e mais especificamente no pós puro, temos concentrado
esforços em incentivar a fidelização, seja em oferta com descontos em serviço
ou em aparelhos. Quase 50% das nossas adições brutas desse segmento já
vêm fidelizadas, avanço de 4 vezes quando comparado com o início de 2017.
Este movimento tem também provocado uma redução importante no nível de
churn.
A portabilidade numérica continua tendo boa performance com crescimento de
quase 80% ano sobre ano; porém é importante ressaltar que o incentivo à
portabilidade só faz sentido se feito corretamente, controlando a origem dos
usuários sem provocar um movimento artificial.
Como comentei anteriormente, sem essa evolução da nossa infraestrutura não
seria possível implementar essa estratégia de busca por maior valor. Com isso,
no slide seguinte destaco... entrega feita em 2017 que... vantagem... frente a
nossos pares.
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Nossa liderança em cobertura 4G tanto em tamanho quanto em qualidade
continua sólida. Atingimos mais de 3000 cidades ao final dezembro perfazendo
91% de cobertura da população urbana. Ao mesmo tempo ampliamos nossa
vantagem de disponibilidade de sinal 4G, atestada também pela pesquisa da
Open Signal. Nossos clientes não só tem mais cidades onde podem usar o 4G,
como dentro dessas cidades passam mais tempo nessa rede. Isso se deve à
nossa estratégia de refarming da frequência de 1,8 Giga que tem uma rápida
implementação da nova banda de 700 MHz.
Além disso ampliamos a disponibilidade de voz sobre LTE, o que tem impacto
significativo na experiência do usuário com o serviço.
O foco no 4G resulta em mudança importante do perfil de uso da rede.
Fechamos o ano com 60% do nosso tráfego passando pela rede LTE, e uma
inversão completa quando comparamos com um ano atrás.
Nossa rede de transporte segue evoluindo para suportar o móvel. No final de
2017 aproximadamente 10.000 sites estavam conectados com backhaul de alta
capacidade, seja fibra ou microondas. Ao longo dos doze meses crescemos
nossa rede de fibra ótica, seja em backhaul e backbone, em 12% atingindo mais
de 85.000 km de extensão. Nossos esforços na rede são sempre voltados para a
melhoria da experiência do cliente e a entrega de melhor qualidade de serviço.
Em 2017 tivemos bons resultados na Internet também, e a percepção de
qualidade começou a caminhar mais próxima da realidade técnica. Em pesquisa
periódica de satisfação dos clientes atingimos a primeira colocação de satisfação
geral no pós puro, primeiro também entre os usuários de Internet e segundo em
satisfação geral dos planos controle.
A melhoria da experiência dos clientes não para só na rede. Por essa razão
procuramos realizar uma profunda alteração nos processos que impactam o
ciclo de vida de nossos clientes, com a digitalização prestando papel
fundamental nesse percurso.
No próximo slide apresentamos aspectos de digitalização que tem poder
transformador na nossa indústria tanto na eficiência operacional quanto na
experiência com serviços. Em uma visão de gestão do cliente vimos ao longo de
2017 as interações através de canais digitais mais do que dobrarem, muito em
função da melhoria das funcionalidades e usabilidades do nosso site... Meu TIM.
Ao mesmo tempo as interações humanas caíram 7%. Com isso o atendimento
digital atingiu mais de 50% do total das interações. Esses resultados são
evidências positivas que temos muito trabalho pela frente, muitas oportunidades
ainda a serem aproveitadas.
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No processo de aquisição de clientes as vendas de pós-pago quase triplicaram
em canais digitais, e as ofertas... cresceram mais de 80% no ano. As vendas
digitais como um todo dobraram de participação nas adições brutas de 2017.
Também neste capítulo temos mais oportunidades a serem exploradas, seja a
penetração das vendas digitais, no custo unitário e na eficiência desse canal.
A aquisição de cargas também tem sido realizada cada vez mais através de
meios digitais, com a participação crescendo quase 4 p.p. A introdução de novas
parcerias como a realizada com o Mercado Pago do Mercado Livre, alternativa
interessante para ampliar a oferta de canais para nossos clientes, sempre numa
lógica de conveniência.
Chama atenção também que o tíquete médio de recarga em meios digitais seja
significativamente superior ao tíquete dos canais tradicionais. Essa a revolução
digital que estamos experimentando coloca o cliente no centro da estratégia.
Nosso objetivo é personalizar de flexibilizar cada vez mais o contato com os
clientes em qualquer que seja o ponto do seu ciclo de vida, customizando e
melhorando sua experiência.
Em paralelo, essas mudanças abrem oportunidades para eficiência operacional
maior, que deve acarretar também a redução nos custos e despesas. Nesta
frente de eficiência é importante lembrar a relevância dos demais canais de
contato e venda não físicos, como a URA no atendimento e televendas na
aquisição. Em ambos estamos focando para melhorar a eficiência e qualidade
das interações ao longo da jornada do cliente.
Essa dinâmica que estamos implementando na parte móvel de crescimento com
maior valor e qualidade também tem sido a tônica das nossas operações fixas.
No slide seis nos aprofundamos no resultado da TIM Live, cujo crescimento é
suportado pela melhor experiência de ultra banda larga do Brasil.
A receita do 4T avançou 52% ano sobre ano, puxada pelo aumento da base de
clientes de mais de 28% e pelo Arpu que cresceu aproximadamente 20% contra
o 4T16. O Arpu inclusive tem apresentado crescimento tanto para usuários da
base quanto para usuários novos. Nossa abordagem eficiente, uma marca
registrada da TIM em todas as suas frentes de negócio nos últimos anos,
continua apresentando resultados também na operação da Live. No trimestre
aumentamos a ocupação da nossa rede em 18 p.p. e reduzimos o payback do
cliente em 100% ano sobre ano. Isso representa melhor uso dos nossos
recursos, fundamental num contexto de expansão de rede. Para 2018 temos
planos interessantes para a Live nos levarão para uma expansão de cobertura
ainda mais significativa.
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A melhor experiência de banda larga continua sendo atestada pelos rankings
mais relevantes do setor. Em dezembro fomos mais uma vez líderes no ranking
do Netflix e fomos, isso já pelo terceiro ano consecutivo, como o melhor
provedor de serviços no ranking do Estadão. Essa posição nos dá segurança
para ampliar os serviços residenciais em 2018 e esperamos transformar em
cidades essa expansão.
No próximo slide mostramos que os testes de modelo de atuação que fizemos
em 2017 tanto com o FTTH tanto com o WTTx apresentam bons resultados. O
FTTH representará uma evolução da nossa já premiada experiência com ultra
banda larga, com pacotes de velocidade sempre acima de 100 Mbps. Nos testes
os níveis de satisfação foram altíssimos, beirando 100%; portanto pretendemos
buscar clientes de alto valor com essa proposição.
A proposta do WTTx é um pouco diferente. Estamos nos alavancando na
oportunidade que a frequência de 700 MHz nos traz para oferecer uma solução
de banda larga residencial através da rede móvel 4G. Esta solução nos dá uma
grande flexibilidade para atender uma demanda ainda muito grande por acesso
à Internet, que não está sendo atendida de maneira adequada. Neste caso o
perfil dos clientes é de venda menor, e na grande maioria das vezes que nunca
tiveram acesso à banda larga. É realmente um processo de inclusão.
Como coloquei anteriormente, o resultado dos testes nos deixa animados com
os prospectos para esse novo segmento que dentro da companhia de, fazendo
com que a TIM Live, que ainda representa pequena parcela da nossa receita de
serviços, cerca de 2%, possa crescer sua participação nos próximos anos e
continuar suportando a expansão da receita da empresa como um todo.
É exatamente sobre a dinâmica da nossa receita que vamos tratar no slide
seguinte. No 4T nossa receita líquida total cresceu 5,3% ano sobre ano, puxada
principalmente pelo avanço da receita gerada pelo cliente, que teve variação de
6,2%. A receita de serviços total continuou sua trajetória de aceleração saindo
de - 8,3% no 1T de 2016 até atingir 6,1% agora no último trimestre de 2017, uma
recuperação de mais de 14... percentuais em 24 meses.
Como apontei durante a explicação da transformação da base, é fundamental
apontar a importância de termos atingido próximo de 70% da receita gerada
pelos clientes TIM através de ofertas de pacotes recorrentes. Isto se traduzirá
em maior previsibilidade das receitas com melhor monetização dos nossos
serviços. Como comentei há pouco, a busca por eficiência operacional hoje é
parte do nosso DNA, e por isso as ações com este objetivo continuam a ser uma
forte alavanca para nossos resultados.
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No slide nove destacou a redução de 1% do Opex na comparação anual, tendo
como principais motores os efeitos relacionados ao crescimento das nossas
vendas de nossa base pós, dos nossos elementos na rede e das componentes
dos gastos impactado os pela inflação, fenômenos que foram compensados por
ações de eficiência de nosso programa, que superou a meta original do plano
atingindo 117% do objetivo para 2017.
Ainda em Opex cabe ressaltar que no ano passado tivemos efeito positivo
extraordinária de 30 milhões referente ao tema de linhas alugadas e a resolução
1639. Caso fosse nos excluir desse efeito e Opex no 4T teria caído 1% na
comparação anual, mantendo a dinâmica dos demais trimestres de 2017.
Sendo assim, associando receita em crescimento e custos sob controle
mantivemos nossa trajetória de expansão da rentabilidade, como pode ser
verificado no próximo slide, onde apresentamos os números de Ebitda absoluto
e margem Ebitda que atingiram seus níveis mais altos na história da TIM. No 4T
o Ebitda atingiu R$ 1,77 bilhão com crescimento de mais de 13% ano sobre ano.
Assim, fechamos 2017 com avanço anual de quase 14%. A margem Ebitda
ultrapassou a barreira dos 40 fechando o 4T com 41,6% e o ano com 36,6%.
Esse robusto desempenho no Ebitda também se traduz em forte crescimento no
lucro. Nosso lucro líquido avançou 66% no trimestre e 65% no ano, totalizando
respectivamente 604 milhões e R$ 1,2 bilhão.
O fazer mais com menos impacto não somente em custos, mas também os
investimentos. Mesmo com aquele forte resultado de rede do crescimento e no
foco para suportar a digitalização e a evolução das ofertas, os investimentos
totais foram menores somando R$ 4,1 bilhões.
O indicador de Capex/receita continua acima da média da indústria; porém
começam apontar na direção de uma relação consistente e sustentável. A
combinação do Ebitda crescendo dois dígitos, Capex mais eficiente e melhor
gestão do capital de giro fez com que nosso fluxo de caixa operacional livre
crescesse R$ 1,7 bilhão e totalizasse aproximadamente 2,4 bilhões, como
apresentamos no slide 11.
O fluxo de caixa líquido antes de remuneração ao acionista e de licença voltou a
ficar positivo superando os R$... milhões. A evolução da dívida líquida mostra a
trajetória consistente que aponta para uma redução do endividamento mesmo
com o pagamento da limpeza de espectro de uma maior distribuição aos
acionistas.
Assim encerramos a sessão financeira e chegamos ao final da nossa
apresentação de resultado. Esse último slide sumariza 2017 como um grande
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ano para a TIM, quando mesmo em meio de um ambiente desafiador
conseguimos entregar acima do que foi prometido.
Recapitulando nossas metas para 2017: receita líquida de serviço móvel fechou
o ano com crescimento de 5,1% e avanço em todos os trimestres. O Ebitda
fechou o ano com alta de 13,7% e crescimento em todos os trimestres; o Capex
totalizou 4,1 bilhões, ficando dentro do esperado, porém com resultados de
cobertura acima da meta; e o indicador de Ebitda - Capex sobre a receita fechou
em dois dígitos, ultrapassando os 11% de yield frente a uma meta de high single
digit.
Tudo indica que estamos no caminho correto para atingir isso terá também as
metas de longo prazo, inclusive uma delas já foi superada em 2017. A margem
Ebitda ficou acima de 36% e até mais próxima de 37%.
Como de costume revisaremos nosso plano de metas ainda no 1T dando mais
indicações de como a TIM deve evoluir nos próximos anos. Já posso adiantar
esperamos que 2018 seja o ano com resultados que confirmarão os trends
positivos de um contexto onde finalmente a recuperação econômica possa
contribuir de maneira mais ampla, e com a certeza de que teremos muito
trabalho pela frente para capturar as oportunidades que o mercado brasileiro nos
proporciona.
Com isso encerro minha apresentação e retorno a palavra para a operadora
para darmos início à sessão de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Obrigada Sr. Stefano. Passaremos agora a sessão de perguntas e
respostas e iniciado pelos analistas em seguida passaremos para os jornalistas.
Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta por favor digite asterisco um e para retirar a pergunta
da lista digite asterisco dois.
A primeira pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas
aqui, a primeira se vocês pudessem falar um pouquinho mais da linha de outras
despesas que teve forte queda no trimestre. Você já dá uma abertura no seu ITR
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na nota 30 e me parece que grande parte vem de provisão; mas se vocês
pudessem falar um pouquinho mais sobre isso seria ótimo, essa a primeira.
A segunda falando de digitalização. Eu estou vendo, mais da metade do
atendimento já está sendo feito de maneira digital, as vendas digitais
aumentaram bastante também; se vocês pudessem falar em termos do potencial
de ganho com digitalização em que estágio vocês estão nesse momento,
obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Fred, bom dia. Vou começar pela segunda falando de
outras despesas, sempre tem um monte de explicações detalhe. Sobre digital e
a parte de atendimento é claro que a penetração do App, sobretudo, vai criar
crescimento das interações digitais que é extraordinário. Não 100% desses
contatos digitais, dessas interações digitais são interações que migram para
contato humano para contato digital.
Vamos fazer o exemplo mais simples: o cliente pré-pago que quer saber o
crédito e do seu chip pré-pago antes ou chamava a URA o enviava SMS,
contatos não o humano com custo zero, marginal zero, e hoje ele vai lá esses
são contratos que vão até ser mais frequentes e não vão gerar economia e vai
sim melhorar a experiência do cliente. Por isso você vê as interações digitais
aumentando em volumes expressivos e as interações humanas caindo "só" 7%.
Então na análise desse modelo de interações tem que considerar este
fenômeno de aumento exponencial dos contatos favorecido, o que é bom para a
experiência do cliente, da maior penetração do uso do App.
Por outro lado, você pode ver que gera assim também impacto nas interações
humanas. Os 50% da gente superou, e por esse meu comentário que ainda tem
muito para fazer, um target de médio prazo é que essas participações nas
interações digitais têm que chegar até 80%. Temos exemplos que em países
onde tem maior penetração também de smartfone, o uso dos dados, onde já
está em 90%.
É por isso que a gente está bastante, digamos, otimista nos impactos que isso
pode ter nos próximos anos, e considerando também que como já comentamos
nosso trabalho, nossa experiência no favorecer a penetração do App, começou
nos últimos dois anos, porque ainda em 2014 o nosso App honestamente ainda
estávamos muito frágil como capabilities.
Então estamos fazendo um trabalho pesado de adoption pelo cliente. Estamos
começando nos últimos meses com... a fazer promoções e até propaganda para
incentivar o uso do App, por isso estou bastante animada que tem ainda um
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percurso de resultados que pode vir a suportar novamente a experiência do
cliente e a começar a economizar o custo no atendimento humano do call center.
E relacionado outras despesas como eu estava... realmente não era uma
brincadeira, outras despesas como fala a palavra é outra, então tem muitas
componentes que entram e muitas dessas componentes não são componentes
estruturais. Não podemos falar, você sabe que a gente pode ver, a gente coloca
como não recorrente praticamente nada no nosso Ebitda porque sabemos que
fenômenos que acontecem que são provisões que fazemos ao longo do ano
pode acontecer o que você comentou, a queda do 4T na verdade comparado ao
3T.
Quando você vê o ano inteiro este valor fica praticamente alinhado a 2016. Pode
acontecer que ao longo do ano, devido às análises que são feitas junto com
nosso... interno, junto à nossa equipe do Adrian... a gente vai fazendo maior
provisão no 3T, como foi no caso por exemplo dos trabalhistas, e quando no 4T
você volta à normalidade - mas isso não tem impacto estrutural, orgânico de
mudança no custo. Novamente, colocando atenção no valor anual e vamos
normalizado em diretamente os picos positivos e negativos que podemos ter ao
longo do ano.
E a nossa expectativa para 2018 vai continuar mais ou menos nesses
patamares, por que os grandes valores estruturais que estão dentro dessa linha
e são bastante estáveis, como exemplo o FUSFUNTEL que está nessa
componente que vale R$ 150 milhões. Esta é uma componente que muda em
função da receita, mas tem uma mudança de single-digit ao longo do ano. Não
sei se está claro, mas novamente não posso abrir aqui e discutir os 25
componentes que estão por explicar, porque esse trimestre foi... menos, ou o
trimestre anterior foi mais; o que eu chamo atenção é que nessas componentes
o que vale ao longo do ano focamos no valor anual.
Sr. Fred: perfeito Stefano, muito claro, obrigado.
Sr. Stefano: obrigado a você.
Operadora: a próxima pergunta vem de Maurício Fernandes, Merrill Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: bom dia Stefano. Duas perguntas por favor, a
primeira relacionada à evolução da margem, não de 2016 só da margem Ebitda
mas das margens todas, tem subido bastante, em parte recuperação da receita,
em parte essa reestruturação de custos que você tem falado.
Mas o que espanta um pouco é o grau de evolução da margem ser tão forte, e
que essa reestruturação de custos é algo que a gente ouve no mundo inteiro as
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operadoras tentando fazer. Mas essa evolução de margem que vocês têm
reportado já de 2016 para 2017 não é a mesma velocidade que a gente tem
visto ao redor do mundo. Então eu queria saber se dentro da sua experiência
existem coisas que estão sendo feitas aqui, até não só pela TIM, coisas que
estão sendo feitas aqui e que não são possíveis fazer em outro lugar, ou senão
se o que está sendo feito aqui é uma experiência para que se use
eventualmente na Itália.
Eu só queria entender como é possível ter tido evolução tão grande na margem
sem que de novo, a digitalização ou essa reestruturação de custo está
acontecendo eu diria que quase toda operadora ao redor do mundo está
tentando fazer a mesma coisa. O que é diferente aqui na sua opinião para que a
evolução da margem tenha sido tão forte? Obrigado.
Sr. Stefano: obrigado a você, bom dia Maurício. Agora vou tentar te dar uma
resposta que parece quase filosófica, porque você faz uma pergunta setorial até
o abrangendo um mundo inteiro. Eu acho que como já comentamos várias vezes
nosso negócio está se transformando sempre mais num negócio que tem um
resultado econômico-financeiro muito mais parecido a uma utility, então com
Capex relevante, Opex industriais relevantes e uma eliminação constante da
participação de custos mais comerciais no sentido mais amplo.
Por outro lado o que vem acontecendo é que essa transformação, que vai muito
em enxugar a empresa em alguma parte desses custos, acontece de forma mais
rápida e forte nas empresas que são mais lean por história. Um dos grandes até
problemas que eu comento várias vezes é a TIM sempre tem tido uma postura
de ser tanto empresa pequena, onde as pessoas eram jovens, estava o grande
entusiasmo; porém pesava talvez...
A gente foi reduzindo pessoal. Nunca tivemos aquele crescimento de pessoal
quase inercial que são típicos das incumbents que tiveram no passado, agora
entendo porque falava da resposta filosófica, quase um role social, então
crescendo de funcionário. Você vê o diferencial que tem entre a TIM e as outras
grandes empresas aqui no Brasil.
Então quando você começa a transformar a empresa nesse conceito de
empresa mais lean, mais o conceito de utility onde tem foco grande em
economizar todos os custos mas principalmente os custos mais comerciais, você
vê que esse reflexo vai se dar mais rápido, esse eu acho que é um dos pilares
que vai explicar essa diferença na velocidade que nós conseguimos.
Por outro lado, nós tivemos a necessidade em 2016 de fazer um programa
muito forte e pesado também de eficiência, porque não esquecemos que não é
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que estávamos enfrentando uma situação de receita crescendo mas não tanto
quanto a gente esperava; estávamos enfrentando uma situação de - 8% na
receita frente a um contexto de inflação double-digit. Então nossa necessidade
de montar um plano muito forte e rápido sobre a economia foi um must,
provavelmente também neste caso mais que em outras empresas do setor
estavam com resultados a melhorar, mas não necessariamente com uma
situação crítica tanto quanto nós enfrentamos.
O tema da digitalização foi importante, também neste caso ajudou a ser uma
empresa mais lean e não esquecemos que ainda tem empresas também aqui no
Brasil que estão enfrentando convergência de sistemas, convergência de
operações que foram objeto de merger. Nós fizemos uma escolha lá em 2003 de
ter uma única TI para gerenciar os sistemas da TIM Brasil. Essa foi a escolha
ganhadora ponto de fizemos a escolha de concentrar toda a corporate aqui no
Rio de Janeiro.
Ou seja, foram feitas escolhas que foram pesadas no passado mas que hoje
tem a TIM uma empresa muito mais enxuta quando comparada com outras
empresas, seja aqui no Brasil e no mundo inteiro.
Sr. Maurício: ok muito obrigado. Eu tinha uma segunda pergunta então: a gente
ainda está vendo uma discrepância que é menor, mas ela existe entre a receita
bruta e a líquida, não é novidade nenhuma. Na evolução do 3T para o 4T teve
pouca mudança nessa relação.
Eu queria saber se você enxerga uma eventual aceleração da receita bruta,
porque em algum momento os serviços digitais deixam de crescer e se
aceleração na receita bruta não acontecer até receita líquida vai crescer menos.
Então queria entender sua visão sobre a evolução da receita bruta ao longo dos
próximos trimestres.
Sr. Stefano: quase se respondeu na tua nota sobre esse tema. Esse é um tema
que obviamente teve impacto quando a gente começou no 1T do ano passado a
introduzir pacotes de serviços digitais junto aos serviços de telecom, então esse
é um fenômeno que vai se... digamos as duas curvas vão se empatando ao
longo desse ano de 2018. Já no 1T vai ter uma etapa importante, entre o
segundo e terceiro vai ter uma equação, digamos, das curvas, e isso é
importante, uma equação pela curva do net e não pela curva... pelo valor net e
não pelo valor do gross.
Um tema importante que nunca observo nos comentários é: tem um impacto
relevante da migração da base. Isso não é só as novas ofertas. O que tem que
ser considerado é que o tema do combo é uma alavanca de marketing e uma
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alavanca gerencial. Por quê? Porque permite migrar clientes oferecendo os
planos mais ricos em conteúdos, seja a componente... e obviamente na
componente dos serviços digitais, com um pequeno upside de Arpu que vai ser
mais forte quando olhado na componente net que na componente despesas do
cliente, ou até garantindo para o cliente o mesmo billed Arpu e trazendo uma
economia para a empresa.
Então essa hoje é uma alavanca de marketing para o Pietro para trabalhar na
retenção e na loyalty dos clientes oferecendo planos mais ricos com maior valor
para a empresa. Então é uma solução win - win também no nosso
relacionamento com nossa base de clientes. Esse fenômeno vem acontecendo
ao longo de 2017, até que hoje no plano controle nossa base que não está em
novos planos acho que é menos de um milhão de clientes, chega a menos de
10% da nossa base controle está em planos que são antecedentes ao
lançamento dos planos controle que chamamos...
Sr. Maurício: ok obrigado Stefano.
Sr. Stefano: obrigado a você Maurício.
Operadora: a próxima pergunta vem de Vitor Tomita, Itaú BBA.
Sr. Vitor Tomita: bom dia Stefano, bom dia a todos, parabéns pelo resultado.
Nossa primeira pergunta é sobre eficiência. Depois de tudo que foi entregue
nesse front em 2017 quais nós deveríamos ver como as alavancas principais
para mais melhoria em 2018, além do que já foi falado sobre digitalização?
E como segunda pergunta nós vimos que teve aprovação de novo
financiamento com o BNDES para financiar Capex, e nós queríamos entender se
esse caixa incremental vai ser direcionado principalmente para alguma iniciativa
ou conjunto de iniciativas específicas ou se é para uso mais geral, muito
obrigado.
Sr. Stefano: sobre a eficiência honestamente o que já comentamos acho foi
bastante sostivo, porém vou tentar dizer ainda um pouco mais, porque entendo
esse é um tema relevante para as projeções, a expectativa também para esse
ano de 2018. Claro, a digitalização é uma das frentes mais relevantes. A gente
mostrou que as frentes de digitalização impactam em 20% dos nossos custos.
Claramente sempre lembrando que não é que a gente vai zerar esses custos,
não é que podemos zerar o custo de recarga; mas que também as recargas
feitas com canais digitais têm um custo também nas aquisições feitas por canais
digitais, tem um custo quer seja a parte de CTA, quer seja parte de... para
trabalhar nessas aquisições.
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E, além disso, é claro que a gente vai continuar a trabalhar muito no que chamo
a eficiência básica, que significa muito na parte administrativa do Adrian
trabalhar nos processos administrativos para reduzir os gastos significativos que
ainda hoje temos por exemplo com terceiros para fazer trabalho, chamamos
administrativo e de back office. Esta é uma etapa importante de um projeto
chamamos menos... dos projetos digitais que o Adrian está já trabalhando há
mais de um ano e que vai começar a entregar ao longo de 2018 esse resultado
que vai impactar na linha de G&A.
Também isso podemos chamar de um projeto de digitalização. Claramente não
tem a ver diretamente com a experiência do cliente externo; vai melhorar muito a
experiência do cliente interno à empresa.
Na parte de compras também temos ainda espaço. A gente está continuando a
ter resultados muito positivos nos bids que estamos fazendo porque estamos
tendo uma abordagem cada vez diferente de redefinição também dos processos
que estão atrás dos bids, a verticalização é um desses exemplos. A parte de real
estate para nós não há muito grande, mas sabemos que ainda tem bastante
espaço.
Na parte de energia nós na segunda parte do ano passado fechamos uma
operação e hoje somos a maior produtora de energia, digamos não sendo do
setor, esse também vai dar economias. Ou seja, dá um trabalho... a ter mais
detalhe que vai abrangendo todas as linhas de custo da empresa, que são parte
do nosso programa de eficiência, e parte ainda que a gente vai acrescentando
no plano industrial.
Last but not least nosso foco maior depois... junto à eficiência tradicional,
eficiência oriunda da digitalização, é o churn. Hoje nós temos muitos recursos eu falo na indústria de forma geral - que são gastos relacionados a washing
machine, porque a gente perde bastante cliente e tem que repor esses clientes
com gross. Hoje, porque nós estamos focados na customer experience e não só
porque somos filantropos, mas porque sabemos que melhorar a customer
experience significa ganhar market share e sobretudo reduzir o churn. Hoje nós
temos custos comerciais, custos... services, custos administrativos que estão
atrelados a um churn que ainda, sobretudo aqui no Brasil, está muito, muito alto.
Então onde estou focando muito junto ao Pietro e também junto ao Adrian,
porque este é um trabalho que é feito a seis, oito mãos, porque também o Leo
na parte de rede tem papel muito importante para reduzir o churn.
O KPI do churn para este ano e para o futuro é um dos KPIs mais relevantes
que nós temos que olhar, porque este sim tem impacto transformador junto aos
outros fronts no nosso Opex.
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Sobre o BNDES deixa falar um pouco o Adrian.
Sr. Adrian XXX: bom dia. O importante é claro que na verdade o acordo com o
BNDES é uma linha de crédito que não tem nenhum commitment fee até não
fazer o primeiro uso daquela linha de crédito. Claramente isso por quê? Porque
hoje vocês estão vendo que nosso fluxo de caixa está funcionando muito bem,
chegamos a ter 1,2 bilhão de net cash flow before dividends tirando o tema do
pagamento do... da licença. Então hoje a gente consegue financiar todos os
nossos Opex e nossos investimentos.
Então o tema é que esse acordo com o BNDES tem para nós um conceito mais
estratégico, porque vai nos permitir fazer uma gestão muito mais eficiente do
nosso endividamento e do nosso caixa. Hoje temos nível de dívida e de caixa
muito similares, então com isso vamos ter a flexibilidade de não precisar de uma
cobertura da dívida e poder... pagar e mais dívidas de custo mais alto, como já
fizemos ao longo deste ano.
Então é um acordo muito importante para nós, também significa o apoio que o
BNDES está dando a TIM, está olhando a TIM como uma empresa bem
eficiente, líder em tecnologia. Então é mais conceitualmente estratégico do que
financeiro.
Sr. Stefano: também lembrando tem fases da economia brasileira e da
macroeconomia brasileira onde hoje parece muito alto o custo de um
empréstimo do BNDES e não esquecemos que três anos atrás... o custo do
BNDES até chegou a ser 80% do CDI. Não é que estamos falando de uma
época pré-histórica. Então sobretudo nesse conceito de ser uma credit line a
gente considera esse projeto, esse empréstimo, bem estratégico para os
próximos anos.
Sr. XXX: perfeito muito obrigado Adrian, obrigado Stefano.
Operadora: a próxima pergunta vem de Marcelo Santos, J. P. Morgan.
Sr. Marcelo Santos: bom dia a todos, obrigado por pegarem minha pergunta. A
primeira pergunta seria se vocês poderiam fazer uma avaliação do ambiente
competitivo na telefonia móvel.
A segunda falar um pouco do projeto de fiber-to-the-home, qual é o para 2018,
quantas cidades, se vocês estão planejando entrar em novas cidades e a gente
deve ver uma aceleração mais razoável ainda no número de novas adições?
Sr. Stefano: sobre o ambiente competitivo acho que não muda minha opinião
que já compartilhei. O mercado brasileiro é um mercado bastante competitivo e
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não é um mercado hoje onde estamos assistindo a uma competição brutal que
está destruindo o valor - para a indústria como um todo. Como sempre pode ter
uma postura de uma empresa ou do outra pode ser considerada um pouco mais
agressiva do necessário.
Porém de forma geral é claro que a inflação do Giga é um fenômeno mundial,
até se presta para a mesma tecnologia, o mesmo impacto que tem o Capex
onde você gera uma capacidade no ano zero bem maior do que precisa de
forma marginal para sustentar o crescimento de médio e longo prazo, então
infelizmente essa postura dos Pietros na área de marketing de tentar ser um
pouco mais agressivo na adotação de Giga frente a uma disponibilidade que tem
no curto e médio prazo que pode ser uma perda de oportunidade no médio e
longo prazo.
Esse é um fenômeno mundial. Tem também aqui no Brasil, porém novamente
como sempre comento e faço a mesma referência, se você olha os... entry price
dos três, ou até quatro categorias que temos hoje de produtos mais vendidos no
Brasil a oferta diária praticamente dobrou em dois anos. Este a gente considera
importante para incentivar a migração para o semanal.
O semanal está com entry price ao redor de R$ 10 está aumentando o
conteúdo, mas não estamos quebrando essa barreira de sustentabilidade dessa
oferta.
O controle até está aumentando. Este foi movimento até recente que envolveu o
mercado como entry price, e no pós-pago com fidelização ou com portabilidade,
dependendo dos períodos das operadoras, a gente continua com chamamos
entry price médio de R$ 99. É claro, em muitos desses casos tem o conceito de
maior conteúdo; porém novamente me parece que a indústria está defendendo
bem o valor no mercado e num conceito win - win também para o cliente que
paga o mesmo, pode pagar talvez alguns reais a mais mas ter bem mais em
termos de conteúdo.
FTTH. O FTTH a gente tem uma abordagem não de obviamente fazer planos de
cobertura de rede em 50, 100 novas cidades; tem uma abordagem de uma
empresa que finalmente tomou a decisão de ser menos adolescente como
sempre comento e sair um pouco daquela comfort zone que era representada
aos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde tivemos ótimos resultados.
Considerando o nível de investimentos e de cobertura que tivemos a gente vêm
assistindo a uma oportunidade no mercado se olhar os crescimentos dos
famosos outros operadores no Brasil, e em conjunto com nossa expansão na
fibra, que o Leo Capdeville chama de fiber-to-the-city, isso cria uma
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oportunidade de ter já uma boa rede de transporte que chamamos de backhaul
para depois aproveitar em mais cidades fora da nossa comfort zone para prestar
serviço em áreas onde hoje tem uma demanda crescendo e uma oferta não
necessariamente acompanhando.
A gente vai começar a entrada dessas novas cidades ao longo do primeiro...
vamos também trazer o FTTH na área de conforto de São Paulo e Rio de
Janeiro. Vai ser investimento gradual importante em termos de
comprometimento que temos em todas as áreas que vem suportando este plano.
E vamos definir o nível de investimento e vamos comunicar este nível de
investimento já em março como uma primeira etapa, e depois claro, se a gente
vê, e também um pouco esperamos que tem estas oportunidades concretas que
a gente está esperando, a gente até está pronto a fazer investimentos maiores,
porque sabemos que esta é uma janela e que não vai durar muitos anos, esta do
FTTH e do ultra broadband aqui no Brasil, todas as operadoras vão aumentar o
nível de investimento no FTTH.
Sr. Marcelo: perfeito obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: bom dia a todos. Bom, a primeira pergunta é um pouco
nessa linha de ambiente competitivo expansão de margem, porque no final de
2016 a gente via que um dos principais motivos para acreditar numa
racionalidade de preços era porque margens de retornos no setor estavam
realmente bem baixos. Ao longo de 2017 margens cresceram bastante e com a
digitalização parece que tem bastante espaço para a margem ir ainda mais alto.
Quando essa maior rentabilidade pode começar a chamar mais competição?
Qual é o limite de margem para realmente ter um ambiente competitivo
saudável? Quando você Stefano acredita que competição vai parar de permitir
estas margens de crescer nos próximos meses e anos? O
A segunda pergunta é uma pergunta um pouco mais específica com relação a
working capital. Em geral o 4T tem working capital bem favorável principalmente
na linha de fornecedores e me pareceu que esse ano foi ainda mais favorável
que o comum. Se vocês puderem comentar um pouquinho como é a dinâmica
dessa linha eu agradeço.
Sr. Stefano: Daniel obrigado pela pergunta. Vou ter que falar um pouco dos
competidores, porque eu tendo sempre a não comentar a performance dos
outros. É verdade sim, está aumentando a rentabilidade; agora quando falamos
de rentabilidade 40% de trend de crescimento da geração de caixa como o que a
TIM está apresentando, este não é exatamente um fenômeno da indústria.
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Tem empresas que têm que fazer investimentos pesados para voltar a médio e
longo prazo a ter uma rede competitiva. Tem empresas que têm componente de
negócio no consolidado... que vai continuar a comer rentabilidade e isso a gente
sempre aponta como uma fragilidade do passado para a TIM, mas talvez mais
uma oportunidade olhando para frente.
Sabemos que a componente do fixo voz, a mesma componente da... eu lendo
os relatórios de vocês me parece que os resultados não são tão positivos.
Provavelmente isso tem impacto na rentabilidade dessas empresas, então se
elas... agressivas no móvel, que hoje pode ser um motor para compensar esses
resultados, provavelmente não vai ser um negócio win - win. Está clara a
resposta?
Sobre working capital depois deixo para o Adrian apresentar, é claro que você
vê que a sazonalidade do Capex continua. A gente todos os anos internamente
fala Leo, por favor, tenta fazer um nível de investimento mais gradual ao longo
dos anos, porque é tão forte desafio que a gente coloca em termos de
realizações que muitos projetos, também por um tema - desculpa comentar
temas até mais operacionais - aprovações, pedidos, contratos, muitos chegam
no final do ano e o que acontece?
É que com os termos de pagamento que temos o Capex do último trimestre, até
uma parte pequena do 3T, não é pago por que não tem a fatura a pagar. Então
isso gera esse push de working capital, só que é um fenômeno recorrente se
você vê os anos passados.
Sr. XXX: mas o working capital nesse quarter em particular teve outras variáveis
também que não é só parte... temos um componente muito importante, um
trabalho forte feito na parte do pré-pago que... prazo de pagamento, e isso tem
impacto muito forte na parte dos receivables, então ele é feito em conjunto com
a área do Pietro.
Além disso temos outro impacto... da digitalização. Parte do nosso projeto de
digitalização são na parte corporativa. Fizemos um grande trabalho em tudo que
apuração de impostos. Hoje estamos fazendo uma utilização muito mais precisa
dos créditos e dos débitos, então isso também gera impacto positivo na parte do
working capital.
Então ao final o resultado do working capital também é parte de um trabalho
feito a 360 °. Tem conceito de digitalização, tem conceito de eficiência.
Claramente tem o impacto forte do 4T da parte de Capex.
Sr. Daniel: perfeito. Se eu pudesse só fazer um follow up rápido a primeira
pergunta era também um pouco no sentido de quando a TIM pode começar a
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ficar mais agressiva ou usar esse excesso de margem para... um pouco mais
rápido, ou até mais quando a gente vê a rentabilidade realmente algumas outras
empresas não têm a mesma margem que a TIM.
Mas talvez um dos motivos por mix se a gente pegar o segmento controle, o
segmento pós-pago, será que a rentabilidade já está muito melhor hoje do que
estava no passado?
Sr. Stefano: Daniel eu pessoalmente infelizmente até tem uma experiência em
mercados que tiveram, aplicaram esse conceito: tenho rentabilidade muito alta
então vou ser agressivo além do que precisa ter o mesmo contexto de mercado
para antecipar... o problema é que hoje a penetração do serviço móvel é 100%.
Tem espaço para a componente ainda de penetração de uso de dados, mas
hoje o mercado maduro. Muito de novas tecnologias, muita inovação para frente,
mas em termos de usuários hoje o mercado é um mercado que tem
penetração... de 100%. O tamanho da torta, do bolo é fundamental, porque se
você hoje, e a gente vê sempre a equação com o Pietro, que você fala para eu
ganhar 1% de mercado e o benefício que vou ter na minha receita frente a um
aumento do Arpu de X% tem um mundo no meio.
Ou seja, é bem melhor trabalhar de forma muito mais cuidada e no churn como
comentei e no upsell da base que esperar que com uma postura mais agressiva
você ganha um ou dois pontos de market share e num mercado que como
reflexo depois pode cair 5%, 10% - e você paga essa conta inteira e compensa
com 1%, 2% de market share.
Então nós queremos ser agressivos quanto precisa, como já demonstra anos no
pós-pago, fomos o primeiro a lançar o tráfego off-net, fomos o primeiro a lançar o
ilimitado net no controle, fomos os primeiros aumentar a dotação de Giga na
oferta semanal; porém o que aconteceu? Depois de uma semana, um mês,
alguns meses no máximo, todo o mercado acompanhou. Então você ganha
aquele net share incremental por alguns meses e volta depois atrás.
O que acontece? A base olha essas novas ofertas e quer migrar para essas
ofertas, em alguns casos gastando até menos que quanto estava gastando
antes. A gente está aplicando esse modelo muito ao longo dos últimos dois anos
e uma ferramenta que a gente vem usando nesse sentido é o RTD - real-time
decision, que é uma machine sistêmica de capability que a gente usa para fazer
ofertas sim, muito mais agressivas, mas só para nossa base que você nunca vai
ver no site, da nossa propaganda e nem nossos clientes vão ver.
Eu vou apontar o cliente que hoje entendo que está com cap de gasto X, vou
oferecer para ele um conteúdo muito melhor tentando trazer ele para um gasto
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que pode ser 5%, 10% a mais, e sabendo que ele é um cliente que nunca
pagaria R$ 139, por exemplo, por um plano black. Porém essa proposição é
focada em um cliente que tem nome, sobrenome, uma história, a gente conhece
com os analytics dentro da nossa empresa. Pietro.
Sr. Pietro Labriola: Daniel depois posso colocar também algum pensamento
sobre esse aspecto da agressividade. O primeiro assunto, não é verdade que a
TIM não é agressiva; talvez o problema estamos imaginando voltar a um mundo
de alguns anos atrás onde estava uma clara elasticidade do preço sobre o
market share.
Temos que lembrar que o Brasil é um dos poucos países no mundo onde você
não tem uma customer base fidelizada muito grande. Se você vai ver talvez
também nos EUA você pode encontrar clientes que vão ter oferta muito
agressiva na frente de um compromisso de ficar com uma operadora para 30 ou
36 meses.
Aqui isso não é possível e por essa razão talvez colocar uma oferta muito
agressiva permite, como estava falando o Stefano, ganhar alguma coisa para
dois, três meses na condição do novo cliente; mas depois está uma migração de
toda a customer base sobre essa oferta, destruindo valor.
Essa é uma das razões por que não estamos colocando a partir... deste ano
oferta onde estão preço agressivo a R$ 99 no pós-pago na frente do
compromisso do cliente de ficar com a TIM para um ano. Acho que esse vai ser
um dos trends também os outros operadores vão aplicar nos próximos meses,
porque é a modalidade mais saudável para permitir depois voltar a jogar sobre
subsídio ou também sobre o nível de agressividade do preço, que é típico dos
outros mercados.
Sr. Daniel: perfeito, ótimo pessoal, muito obrigado.
Operadora: não restando mais perguntas dos analistas agora iniciaremos a
sessão de perguntas dos jornalistas, lembrando que para fazer uma pergunta
basta digitar asterisco um, estrela um.
Sr. XXX: temos uma pergunta da plataforma de Isabel, do Mobile Time: o que
contribui para melhorar a experiência de um atendimento digital? Os chat booths
pretendem aprimorar a experiência? O target é chegar a 80% de interação
digital? Mas quando a TIM chegaria a esse patamar de interação?
Sr. XXX: obrigado pela pergunta Isabel. Digamos que começando do último que
quando a gente pretende não fora do nosso plano industrial, ou seja, esse não é
um target 2025, expectativa de que longo prazo; esse é um target, volto a
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repetir, que já tem sido alcançado em outros países, em outras indústrias,
claramente com uma penetração de smartfone de uso de dados. Então a um
objetivo máximo... espero que já pode ser um valor que a gente vai conseguir
chegar bem perto no final de 2018.
O que contribuiu para muitos... obviamente trabalho na parte... tem duas frentes
importantes no trabalho da experiência digital no atendimento: tem a parte mais
tecnológica digamos assim de capabilities, trabalho que demorou um pouco que
a TIM que a gente começou, sendo muito honesto, antes que eu chegasse aqui
já foi feito o insourcing da plataforma de atendimento digital, então é um projeto
que já começou ao longo de 2015 e que a gente está dedicando muitos
esforços, muito dinheiro também porque obviamente isso contribui de forma
importante aos investimentos na parte de TI.
O que, porém é importante é ter não na TI, mais na parte do marketing que
chamamos assim, na estrutura do Pietro, uma estrutura que trabalha e o modelo
de atendimento e na integração dos... porque talvez ter uma up digital muito
linda... com algumas capabilities mas que não é depois bem integrada com os
outros touch point, com nossos sistemas legados, cria uma experiência do
cliente que muito linda mas não consigo resolver os principais problemas que
tem.
Então essa revisão de processos, esse trabalho de grupo de customer
experience que tem a participação de todos os diretores onde tem reuniões a
cada duas semanas ao nível... para entender quais são os problemas que ainda
os clientes estão enfrentando, entender como isso pode ser melhorado é um
trabalho end-to-end que envolve todas as diretorias da empresa, talvez também
o regulatório para saber se esta componente pode ser transformada
exclusivamente em digital, porque esta também é uma parte do nosso trabalho.
Sobre as diferentes frentes você pergunta sobre o chat booth. Temos diferentes
chat booths por diferentes verticais na experiência do cliente. Essa é uma das
ferramentas que a gente vem trabalhando e que vai ajudar neste objetivo de
80% e no objetivo fundamental da componente de eficiência que a reduzir os
contatos humanos, porque os chat booths tem, melhor que a mesma App, a
possibilidade de ter uma interação do cliente, então ir além daquelas soluções
básicas que a gente oferece no aplicativo. Claramente o chat booth tem que ser
suportado por uma inteligência artificial, porque se eu preciso ter uma pessoa
atrás dos chat booths que tem que escrever a resposta, para ser muito claro e
isso vai custar muito mais do atender no call center.
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Então um exemplo como fazer depois estas transformações é fundamental para
ter um impacto que não seja só componente smart cool dos resultados, mas
também na parte da eficiência e produtividade do mundo do digital... do...
Sr. XXX: vamos para a segunda pergunta, a gente vai juntar sobre o mesmo
tema então a do Lucas Braga do Tecnoblog e do Henrique Julião do DCI. A
pergunta é sobre a TIM Live: bom dia. Ao falar sobre expansão do TIM Live é
possível esperar que a cobertura aumente para outros estados além de Rio de
Janeiro e São Paulo? Qual a previsão de adição de cidades no TIM Live neste
ano e quanto da receita deve ser oriunda do serviço o fim de 2018?
Sr. Stefano: obrigado Lucas. A gente já falou que vamos sim daquilo a que eu
chamei a área de conforto de Rio e São Paulo, até sendo que já responde essa
pergunta... porque falamos área de conforto, porque é claro que a cobertura,
atividade do broadband residencial precisa de uma estrutura, chamando-o de
estrutura de forma abrangente, para entrar em novas áreas.
Ou seja, não é como o móvel onde você vai implantando as antenas e depois o
modelo e o go-to-market é basicamente o mesmo em todo o país. Você precisa
ter uma equipe que trabalha de forma pesada não só para os técnicos, mas a
parte de projetação, cada projeto de cada OLT, de cada central, chamamos
assim cabinet, é um projeto ad hoc. Cada permisso que você tem que pedir em
cada município é um projeto ad hoc, você tem que ir na cidade X pedir a
permissão para fazer obras, e a obra é uma obra que tem que ter uma
projetação pontual, porque você tem que chegar até a casa do cliente.
Então a gente está saindo disso. Estamos já em processo definição. As cidades
obviamente já estão definidas, estamos já em processo de todos os contratos,
de todos os permissos para fazer as obras nessa cidade - que na verdade já
começaram, porque obviamente até chegar à casa do cliente você precisa
também de toda a outra componente tecnológica para suportar isso.
Em termos de receita eu já comentei. O que importante na TIM Live além dos
2% de participação na receita é a contribuição para crescimento. Fazendo um
pouco de arte é fácil entender que quando você tem crescimento de 50% e uma
receita que tem peso de 2% significa que a contribuição ou o crescimento do
consolidado chegar quase 1 p.p., que é exatamente a contribuição que deu a
TIM Live, quase um ponto percentual, que é exatamente a contribuição que deu
a TIM Live no último trimestre do ano passado.
Se a gente, e objetivo é claramente isso, vai continuar com essas taxas de
crescimento de startup, e nesse caso sim, estamos falando de um startup, que é
uma nova tecnologia que a gente vai entrando em novas cidades. Claramente
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essa contribuição pode crescer de forma importante como participação na
receita, continuando a ser para 2018 obviamente single-digit.
Porém, a contribuição ao crescimento da receita pode virar, digamos, um
suporte sempre mais relevante e superar até aquele ponto percentual que a
gente teve no último trimestre do ano passado. Então quando você olha os 6%
de investimento da receita como um todo hoje a gente está falando de que ter 1
p.p. de contribuição a esse crescimento da TIM Live esse crescimento pode em
2018 já ser maior que 1 p.p.
Operadora: Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas passo a
palavra ao Sr. Stefano de Angelis para as considerações finais. Por favor Sr.
Stefano pode prosseguir.
Sr. Stefano: Obrigado pela participação. Como já a gente vem fazendo nos
últimos anos nós vamos apresentar o nosso update de plano industrial no mês
de março junto também à Telecom Italia, então vamos ter a oportunidade de
compartilhar o novo plano de metas, vamos ter oportunidade de encontrar vocês
no show que a gente vai fazer. Por enquanto obrigado e tenham um bom dia.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados do 4T17 da
TIM Participações, suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para
mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o site www.tim.com.br/ri
e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI disponível para as
plataformas Android e IOS, obrigada.
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