Local Conference Call
TIM Participações
Resultados do 1T17
28 de abril de 2017

Operadora: Boa tarde senhoras e senhores. Sejam bem-vindos
teleconferência de divulgação dos resultados do 1T17 da TIM Participações.

à

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 após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas
e respostas para os participantes. Nesse momento serão as 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. Rogério Tostes, Diretor de RI da TIM.
Sr. Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá bom dia a todos, muito obrigado pela participação em
nossa conferência de resultados. Eu agradeço também a participação de todos
os diretores nesse call e estarão disponíveis na sessão de perguntas e
respostas.
Passo agora a palavra para o Stefano para discorrer sobre a apresentação.
Stefano por favor.
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Sr. Stefano de Angelis: Obrigado Rogério bom dia a todos e obrigado pela
participação em nossa conferência de divulgação de resultados. Numa única
frase diria que o 1T17 foi marcado pela confirmação da mudança de tendência
da nossa operação. Em nossa última conferência sobre o resultado de 2016 já
foi possível verificar nova trajetória na performance... com recuperação da
receita, Ebitda e também das métricas operacionais como por exemplo... o póspago.
Nesse trimestre de 2017 essas métricas estão ainda melhores, o que confirma
que estamos no caminho correto. Tentarei ser sucinto na apresentação para
permitir maior tempo para a nossa interação.
No primeiro slide apresento graficamente o percurso que mencionei há pouco,
ou seja estamos em frente um novo cenário virtuoso com as métricas tanto
financeira quanto operacionais em franca melhoria.
Destaco nesse primeiro slide a recuperação da receita de serviços móveis, que
após onze trimestres consecutivos de performance negativa registrou alta de
3,7% na comparação anual. Chamou a atenção também para o grande resultado
que estamos tendo no segmento pós-pago. Pela primeira vez em muito tempo
podemos ver novamente a TIM liderar as adições nesse segmento encerrando o
trimestre com 40% dos net adds do mercado.
Diria que isso é fruto do novo posicionamento da marca com ofertas adequadas
e sobretudo uma qualidade de rede diferenciada. Esse percurso de reconstrução
do pós-pago está evidenciado no slide 3. As principais métricas... tem
respondido muito bem às novas ofertas e os ajustes que fizemos - sempre no
conceito de more for more. Tanto na adição bruta que evoluiu 16% na
comparação anual ou a adição líquida e como já mencionei seguem em ótimo
ritmo.
Importante ressaltar a queda no churn também e excelente trajetória do fluxo da
portabilidade numérica, que acelerou em relação ao último trimestre mas
sobretudo dobrou na comparação com o 1T do ano passado.
Como resultado podemos ver a geração de valor com essa nova proposta aqui
representada pelo aumento relevante no Arpu seja nas novas aquisições de
clientes ou também para os usuários da base.
Para o segmento pré-pago evidenciado no slide número 4 mantivemos também
abordagem more for more defendendo nossa liderança e focando em valor. Se
de um lado mantivemos a restrição na política de desconexão garantindo assim
melhor eficiência para o segmento, de outro lado estamos promovendo uma
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revolução no serviço prestado ao pré-pago e uma transformação no perfil de uso
desse segmento.
Fortalecemos a oferta para incluir mais serviço de dados, serviços de
entretenimento digital como por exemplo plataforma com 40 títulos de revistas
digitais, música além do serviço de comunicação e rede social. Nosso foco é
promover uma migração do uso diário para pacotes semanais e mais importante
incentivar a maior fidelidade de nossos clientes.
Na parte de baixo do slide de mostramos o benefício em promover uma maior
recorrência no pré-pago com maior Arpu e maior consumo de dados.
Passando para slide número 5 destaco a evolução dos índices de dados. Ao
final do ano passado introduzimos serviços de dados e entretenimento digital
para todos nossos planos. O objetivo era criar uma diferenciação das ofertas
promovendo maior fidelidade e criação de valor. Como resultado de nossa base
de terminais 4G já representa 32% do total, quase 20 p.p. acima de igual período
há um ano.
Por outro lado os usuários de dados representam quase 60% da nossa base.
Em termos financeiros hoje mais da metade da receita de serviços móveis já
representada por dados e a famosa curva das receitas tradicionais e de dados já
se cruzaram nesse trimestre.
Outro ponto importante é a receita por usuário de dados que neste trimestre em
atingiu cerca de R$ 10,00, um crescimento de 34% frente a igual período de
2016 acelerando à média de 28% nos últimos trimestres.
No slide número 6 comento a performance da nossa operação de banda larga
residencial de São Paulo e Rio de Janeiro. Também nessa parte do negócio
tivemos ótimo resultado com a Live TIM, um resultado consistente ao longo de
muitos trimestres. As métricas operacionais seguem crescendo em bom ritmo.
Destaque o aumento de 7% na disponibilidade da rede TIM Live para
aproximadamente 3,1 milhões de residências. Os no mês de assinantes para o
serviço de ultra banda larga atingiu 322.000 nesse trimestre e representa um
forte crescimento de 26% sobre igual período do ano passado.
Olhando para a parte financeira a operação também continua contribuindo na
geração de receita do grupo. Nesse trimestre a receita da TIM Live cresceu
quase 40% e já representa 30% das receitas totais do fixo.
Por último gostaria de mencionar que estamos em fase de testes para a solução
de WTTx o produto TIM Casa Internet que consiste na utilização de frequência
de 4G, 700, 1,8, 2,6 MHz com opção nas regiões que a TIM Live não está
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presente para o segmento residencial e pequenas empresas. Por enquanto
estamos em Rio Verde e Fernando de Noronha com pacotes diferenciados em
velocidade e em volume de dados.
Passando para o próximo slide estamos na página 7 e falamos de todo esse
percurso que não teria sido possível sem o excepcional suporte da nossa rede,
permitindo maior agilidade no front comercial e suportando o nosso conceito de
more for more. Nossa vantagem estrutural no 4G cresceu ainda mais. Hoje são
mais de 1300 cidades cobertas, número bem superior às 439 cidades no 1T16.
Se somarmos a isso o fato que expandimos a frequência de 1.800 MHz para o
4G adicionado mais 10 MHz nas principais cidades a qualidade de serviço de
dados entregue melhorou significativamente.
Um desafio que estamos enfrentando é fazer com que toda a melhoria na
qualidade de rede possa converter em melhor recepção do cliente. Temos muito
para fazer ainda, mas como apresentado na parte inferior do slide estamos no
caminho certo com melhoria em todos os quesitos de rede.
Se olharmos especificamente para o pós-pago o índice de satisfação geral
passou da quarta para segunda posição e no segmento controle já é número
um.
Passo agora para a sessão financeira e estou no slide número 8. Ao longo do
2S16 destacamos a mudança na trajetória da receita e afirmamos muito
claramente nosso compromisso do plano trienal que teríamos trimestres com
receita crescendo... em todos os trimestres de 2017.
De fato 1T17 confirma essa evolução. As receitas de serviço móvel atingiram
3,7 de crescimento anual com forte contribuição das receitas de dados, que
nesse trimestre atingiram crescimento de 25% ano sobre ano. Como falei
anteriormente hoje a TIM tem um serviço de dados como seu principal elemento
de receita.
Se isolarmos por um momento o efeito da queda da receita de interconexão, o
que chamamos de business generated ou geração do negócio, essa receita
cresceu 6,3% ano a ano.
Seguindo os dados financeiros no slide número 9 apresento os detalhes de
Opex e Ebitda como um dos três elementos principais da nossa execução a
nossa disciplina em controle dos custos e segue firme. Nesse trimestre a
variação anual foi levemente negativa a despeito de um cenário ainda
inflacionário com recentes indicadores comerciais em aceleração.
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Esse controle proporcionou um crescimento anual do Ebitda em 8,7%, uma forte
recuperação desde o início do ano passado como podemos ver na parte central
do slide. A margem Ebitda também apresentou evolução em 200 bps atingindo a
marca de 32%. Interessante notar que a exposição à VU-M apresentou o menor
patamar histórico atingindo 1,9% do Ebitda nesse trimestre.
Se somarmos ao desempenho das receitas e custo a queda do Capex temos
então uma geração de caixa em crescimento de dois dígitos representada aqui
pelo Ebitda e Capex com avanço de 31% no comparativo anual.
Chego ao último slide da apresentação também com uma frase como fiz na
abertura. O nosso turnaround está progredindo, então recapitulando tivemos
uma melhoria no mix da base de assinantes com aumento do pós-pago para
25% da nossa base contra 20% um ano atrás; uma melhoria na capacidade e
qualidade da nossa rede fazendo com que quase dois terços do tráfego de
dados ocorra via terminais 4G; e por último a performance financeira
significativamente melhor em passado recente.
Como perspectiva gostaria de deixar a mensagem que seguimos com foco na
rede e esperamos que a percepção dos usuários continue evoluindo
positivamente. Testaremos no 2T o serviço de voz sobre LT para suportar a
qualidade da voz além de maior eficiência nos custos; seguiremos também no
percurso de more for more em nossas ofertas visando melhorar o mix da base
de usuários e também o perfil de uso; e obviamente buscaremos continuar na
melhoria do nosso desempenho financeiro para receita e Ebitda para os
próximos trimestres.
Retorno agora a palavra para o Rogério para a sessão de Q&A. Rogério por
favor.
Sr. Rogério: obrigado Stefano. Passando agora a sessão de perguntas e
respostas reitero o agradecimento aos outros diretores que vão participar dessa
sessão e podemos começar. Operadora por favor.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Com licença. Pedimos que cada participante se restrinja a duas
questões por vez. Para fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digite asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de Maurício Fernandes, Merrill Lynch.
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Sr. Maurício Fernandes: bom dia a todos. Stefano eu acho que esse tema já
foi discutido no call passado, mas eu queria voltar a ele sobre essa diferença
entre a performance da receita bruta e a receita líquida, que a bruta a ainda é
negativa, caiu 3% ano a ano nesse trimestre e líquida subiu 3,7%.
Imagino que isso, um pedaço disso é mix de receita, um pedaço é desconto
menor; mas eu queria que você dissesse como você está vendo essa dinâmica e
quando você espera que isso se alinhe para que em algum momento
obviamente essas duas linhas tem que andar mais ou menos um conjunto por
favor.
Sr. Stefano: oi Maurício obrigado e bom dia. Como já vimos falando desse
tema do comparativo entre a receita gross e a receita líquida primeiramente não
estamos em algo descontínuo comparado com o trend que vemos observando
no último trimestre.
Se você vê a incidência da receita líquida sobre a receita bruta estamos mais ou
menos em linha com que já estava acontecendo no 4T, e este claramente é o
resultado que já falamos e tem mais ou menos três componentes: um mix entre
receita de aparelhos e também a formação dos planos que tem aparelho incluído
no serviço.
Um grande impacto como já foi falado também pelo Pietro é diferente forma de
construir e simplificar a nossa oferta. Nós vimos fazendo ofertas onde na
verdade não é muito a componente de impostos quanto o componente de
descontos... comunicaram preço bruto... sobretudo no mercado small e medium
corporativo, comunica um preço de 100 mas depois descontar 50 para chegar a
um líquido de outros 50.
Essa política também para simplificação da nossa oferta, simplificação dos
pacotes de serviços está continuando a ser descontinuada e então você vê que
no comparativo anual ainda tem um efeito relevante.
E o último claramente o efeito do diferente combo dos serviços com diferentes
níveis de tributação quando nós combinamos serviço... telecomunicação e com
serviço de valores agregados.
Porém nos próximos trimestres isso se vai normalizando também porque essa
política vem acontecendo ao longo dos últimos três, quatro trimestres.
Sr. Maurício: ok e só mais uma pergunta por favor: a questão do endividamento
ainda é um endividamento baixo e a empresa está indo para uma geração de
caixa bem maior obviamente do que já era e a geração de caixa tende a ir
aumentando, tende a aumentar.
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Mas a distribuição desse caixa na forma de dividendos ela parece pequena em
relação ao caixa que já é gerado e principalmente deverá ser em relação ao
caixa futuro dado o aumento do Ebitda e a manutenção do Capex e a redução
anterior.
Eu queria saber se tem alguma necessidade de que o endividamento apesar de
não ser grande ele seja menor ainda para que a distribuição de dividendos
continue pequena ou se não, se existe a possibilidade de que a distribuição de
dividendos aumente conforme o caixa, a geração de caixa for aumentando?
Sr. Stefano: ótima pergunta Maurício porque aqui temos um tema mais
estratégico e um tema mais financeiro, operacional. O tema estratégico é que
nós queremos construir um balanço de uma empresa que nos próximos anos,
trimestres, pode enfrentar um cenário também de consolidação de mercado que eu quando falo de consolidação de mercado falo de consolidação de
mercado que pode acontecer ou não com operações de M&A.
Porém é uma fase onde a empresa deve ter um balanço forte para enfrentar
uma fase que nós acreditamos ser muito relevante, com muitas oportunidades
para a empresa. Esta parte mais estratégica é claramente ter um balanço forte
com possibilidade de leverage vai nos permitir ser mais agressivos nesse
sentido.
Por outro lado é claro que a gente, como já estamos falando nas reuniões oneto-one, eu vou passar a palavra para o Adrian e a gente está estudando também
alguma forma de ter uma otimização do nosso nível de imposto sobre renda com
pagamento de dividendos. Adrian por favor.
Sr. Adrian XXX: bom dia Mauricio, sou Adrian. Eu acho que o Stefano já quase
respondeu tudo. O tema, a nossa estratégia é bem clara: queremos ter um
balanço bem forte. Isso não quer dizer que não vamos fazer pequenas ações
que podem ajudar não só os acionistas mas também ao valor da empresa.
Então estamos trabalhando nesse sentido. Eu acho que nos próximos quarters
vamos ter algumas novidades, mas acho que a TIM não vai ser uma dividend
story; mas temos que trabalhar para melhorar nesse sentido também, então
estamos nessa linha.
Sr. Maurício: ok obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos obrigado pelas perguntas. A primeira
pergunta teve um aumento forte na parte de rede interconexão e quando eu
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excluo a parte de interconexão essa linha aumentou pelo menos 50 milhões ano
contra ano, 10% e obviamente tri a tri é muito mais mas teve alguns efeitos não
recorrentes no tri.
O que vocês podem falar a respeito dessa linha e se desse para dar uma ideia
do que é custo de conteúdo, o que a expansão de rede eu agradeço, essa é a
primeira.
A segunda vocês aumentaram preços em fevereiro e as adições líquidas
continuaram sólidas em março, então pelo menos num primeiro momento não
teve um churn. Eu queria saber se esse trend ele continua em abril.
Nessa mesma linha quando a gente olha para o plano controle de vocês tem um
desconto de 20% para um dos seus competidores maior do que o desconto
histórico; se dá para pensar em aumentar preço ainda esse ano na parte de
controle, obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Fred bom dia. A gente sabia que falar dessa linha por
que claramente... também obrigado pela pergunta se vamos fazer algum
esclarecimento sobre essa componente de custo, porque na verdade como se
pensava em abranger muitos diferentes custos que tem trends bem
diferenciados de interconexão.
O que eu quero ressaltar é primeiro nessa parte de custos vocês sabem está
incluída a parte de VAZ, então a nossa estratégia de mudança do portfólio
claramente teve um impacto nessa linha. Não é o principal ofensor, e isso está
escrito também... é um crescimento um pouco abaixo de 20% sobre esse
componente.
No custo de interconexão por exemplo, e eu sei que você falou tirando o custo
de interconexão mas também acho importante ressaltar que hoje a gente no
custo de interconexão no mês a mês, no quarter a quarter, estamos digamos...
isso vem acontecendo desde o ano passado, uma neutralização do efeito da
redução da VU-M como um aumento bem significativo, que a gente considera
positivo, do tráfego off net e em linha com o que é esperado na nossa
proposição de oferta.
Na parte de custo de rede de voz tem diferentes trends. Vamos analisar um a
um: tem um trend que vai continuar acontecendo que é o incremento do custo
relacionado ao que chamo a planta industrial da TIM. Como vocês viram a gente
cresceu mais de 50%... da rede 4G, crescemos quase 20% na base 3G. Isso
comporta um custo de manutenção, sobretudo um custo de aluguel, custo de
energia que sofreu impactos bastante significativos por causa do andamento
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inflacionário do ano passado. A gente agora espera ter um pouco de diminuição
dessa pressão inflacionária sobre o custo de energia nos próximos trimestres.
Então esse é um trend. A gente pode falar que isso é um pouco uma
transformação do PNL da indústria. Essa componente de custo relacionada a
plantas vai continuar crescendo e o nosso esforço de eficiência nesse sentido é
para compensar parcialmente esse efeito.
Depois chegamos ao tema que já vimos discutindo no conference do 4T que é o
tema da leased line. Você lembra que no 4T a gente registrou os efeitos da
resolução 639 também relacionado parcialmente os trimestres anteriores que foi
divulgado... na apresentação dos 30 milhões. Esse trimestre você realmente
sabe a gente está esperando uma definição definitiva pela Anatel depois de ter
suspensos os efeitos por recurso feito pela Oi.
Então nesse trimestre a gente também decidiu ser um pouco mais prudente no
provisionamento nessa componente tendo em conta que ainda estamos
esperando uma definição que a gente espera ser definitiva dessa matéria, e
obviamente também tendo em consideração as condições financeiras da Oi.
Net net eu sei que falei muito e provavelmente não está claro onde quero
chegar, então vou ser bastante direto: esta componente de custo no próximo
trimestre vai se reduzir porque alguns desses efeitos foram... a gente não quis
colocar nada de não recurring porque isso faz parte da gestão industrial da
empresa, então não podemos falar de efeito non recurring. Este custo que subiu
a mais de R$ 1 bilhão nos próximos trimestres vai cair, vai voltar para um
patamar mais próximo do que foi no final do ano passado tirando os efeitos não
recorrentes que eu já discuti.
Sr. Fred: perfeito.
Sr. Stefano: não sei Fred se a resposta foi...
Sr. Fred: muito claro e eu acho que o principal ponto entender como essa linha
se comporta daqui para frente.
Sr. Stefano: exato, por isso eu depois ao final falei olha, se tem de projetar
alguma coisa projeta alguma coisa que não está num nível acima de 1 bilhão.
Vamos estar abaixo com certeza de 1 bilhão nesta linha - obviamente se a gente
vai dobrar o número de clientes em três meses vai aumentar o custo de
interconexão e obviamente com esse trend que a gente está vendo positivo a
gente espera esse valor cai abaixo de R$ 1 bilhão com certeza já a partir do
próximo trimestre.
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Sobre o price up eu deixou Pietro responder.
Sr. Pietro XXX: obrigado Frederico. Você estava perguntando... está ouvindo?
Sr. Fred: sim sim.
Sr. Pietro: perfeito.
Sr. Stefano: a gente só para esclarecer tem um novo sistema e recebemos um
pouco de reclamações sobre a qualidade do áudio, então estamos
experimentando, estamos tentando fazer diferente e esperamos estar
melhorando a qualidade também do áudio além da rede.
Sr. Pietro: então com muita transparência você estava perguntando se tivemos
impactos no churn depois do price up. Sim tivermos. O resultado líquido que
temos chega também do melhoramento comparado ao ano passado no nível de
churn. O que entendo de importante de explicar com muita atenção.
A migração do lançamento da nova oferta está gerando uma customer base
queira ter um nível de churn muito mais baixo comparado com toda a velha
oferta. Então esse trend nos permitiu compensar o incremento de churn que
tivemos prevalentemente no mês de janeiro e de março para o price up.
Estamos imaginando um voltar a um nível, um patamar no mesmo nível ou
antes do período do price up para no fim de abril ou início de maio e isso por
quê? No mês de janeiro enviamos a toda a customer base a comunicação do
price up e no mês de março entre a metade de março e a metade de abril toda a
customer base recebeu também os boletos.
Se você vai ver o nível líquido... para cada mês pode ver como no mês de
fevereiro tivemos um nível mais alto. Acho que importante lembrar que esse
mercado tem que ser mais e mais um mercado onde o nível de competição vai
ser sobre a manutenção do cliente. Por essa razão vai ser ainda mais importante
o lançamento da oferta controle com fidelização, porque isso vai permitir... o
cliente com um nível de utilização maior para um período de tempo mais alto.
Isso é importante porque no mês de maio vamos fazer o lançamento da primeira
oferta com fidelização e vendo como o mercado acho que todo o mercado vai
em direção desse maior nível de racionalização.
Sr. Fred: perfeito muito claro obrigado Pietro, obrigado Stefano.
Operadora: a próxima pergunta... desculpe.
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Sr. Pietro: desculpe Frederico, por que você fez também uma pergunta sobre a
possibilidade de outros incrementos de preço. Acho que é muito importante ver e
analisar o mercado para cada território porque o Brasil, estou aprendendo
também morando aqui, é 27 vezes a Itália então cada estado tem sua diferença.
Você vai ver ofertas dos concorrentes para cada estado e não é verdade que a
TIM está abaixo de 20%; vamos ver por exemplo Paraná, Santa Catarina onde a
TIM tem 55% de mercado a TIM é price... desculpe é price maker e temos o
preço mais alto comparado com a concorrência.
Então acho que é muito importante ver cada estado e depois que vamos
trabalhar para a redução do churn pode ser que haja espaço para um
melhoramento do nível de preços.
Sr. Fred: tá ótimo obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Maria Teresa Azevedo, Banco UBS.
Sra. Maria Teresa Azevedo: bom dia obrigada pela pergunta. Ainda no
ambiente competitivo eu queria saber se vocês continuam acreditando,
apostando na manutenção da racionalidade e como vocês estão vendo práticas,
políticas de subsídio e até mesmo o lançamento de planos com voz ilimitados?
Como vocês acreditam que a gente deve imaginar um ambiente competitivo
daqui para frente nesse mundo de pós-pago? Essa seria a primeira pergunta.
Sr. Stefano: obrigado bom dia. Olha a gente continua considerando o mercado
bem racional, imagino que você também está se referindo às últimas ofertas que
saíram nestas semanas. Se você vai ver na verdade se esse é o nível de
irracionalidade estamos bem felizes porque é um nível que continua confirmando
um conceito de more for more, e você vai ver as ofertas crescentes dos nossos
clientes também vai no conceito... antes de um ano de more for more.
Como você pode ver eu acho que está para nós a indústria olhando para o
futuro tem que ser a postura de qualquer operadora, porque hoje continua
sempre repetindo a mesma coisa: o mercado... sobre a própria customer base.
A mim preocupa mais quando tem operadoras que falam quero ganhar 20% de
market share dos concorrentes que tem uma oferta que tem mais minutos, mais
gigas com ajuste de preço e também talvez com uma manutenção de preço.
Então sobre o tema da racionalidade a gente continua bem otimista que pode se
manter esse cenário.
Se a competição um vai mais para conteúdos, a quantidade de dados olhando o
mercado mundial essa é uma tendência que vai acontecer. O que é fundamental
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é manter o valor da customer base e incrementar a penetração de uso de dados
que traz o maior nível de Arpu do cliente, que é exatamente o que nós estamos
fazendo já desde um ano no pós-pago e estamos começando a ver também no
serviço de dados como a gente apresentou na parte do pré-pago com as ofertas
recorrentes.
Sra. Maria Teresa: perfeito obrigada e a minha segunda pergunta seria sobre
Capex. Quais são as expectativas de rollout no 700 MHz? Vocês estão vendo
espaço para ficar até um pouco abaixo ou no piso do guidance? Em
oportunidades de compartimento de infraestrutura, não só de Capex mas até de
Opex de manutenção também, o que pode ser uma possibilidade de melhora?
Sr. Stefano: depois vou passar a palavra para o Leo que vai com certeza dar
mais detalhes. O agora falando da parte mais financeira a gente tem um
guidance e vai continuar atrás desse guidance. Não estamos considerando
algum câmbio significativo nesse sentido até porque voltamos a repetir: toda a
história positiva que estamos experimentando tem num dos fundamentais pilares
a infraestrutura, então todos os nossos esforços vão no conceito... desculpe falar
um pouco como o slogan de fazer mais com menos, mas fazer mais. Acho que a
gente está demonstrando estar nesse caminho.
Sobre o tema também com aspectos financeiros no compartimento isso a gente
tenta sempre... a gente está disposto a qualquer avaliação nesse sentido porque
sabemos que alguma tipologia de compartimento é um valor para a indústria,
sobretudo quando não tem diferencial competitivo. Falamos por exemplo das
áreas rurais e isso pode ser um quick win para o país, para as empresas, para o
setor e também para obviamente os consumidores.
Sobre o... passo a palavra para o Leo. Obrigado Teresa.
Sr. Leonardo Capdeville: bom dia Maria Teresa aqui é o Leonardo Capdeville.
Complementando o que o Stefano está falando primeiro falar um pouco sobre a
racionalidade do compartimento. A gente já destacou que a TIM por exemplo na
parte do backbone nacional mais de dois terços das fibras são provenientes de
redes compartilhadas, de swap ou de construção conjunta.
Essa racionalidade que começou na parte da infraestrutura da fibra ótica de
longa distância foi depois estendido o conceito do RAN sharing. Então sempre
que está aparecendo alguma oportunidade a gente tem se inserido nela e
inclusive incentivado cada vez mais o mercado a ir nesse caminho.
Posso destacar que agora mais recentemente a gente também está fazendo
uma nova rodada entre todas as operadoras para fazer toda a parte de cobertura
indoor compartilhada. Isso tem duas vantagens: uma vantagem de diminuir o
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investimento em cada ambiente desses e o segundo é de certa maneira como
agilizar o preço que se paga hoje na utilização de um mall, de um shopping
center, de um aeroporto ou algum outro espaço público.
Então temos trabalhado fortemente nessa questão de trazer essa maturidade do
compartimento também para as outras áreas com o intuito de evitar que a gente
tenha um desperdício tanto no investimento como no custo operacional. Então
nosso caminho é continuar.
Falando um pouquinho sobre a parte dos 700 nós lançamos no dia 20 de abril
na cidade de Brasília e também passamos a operar dia 24 na cidade de Campo
Grande, ambas com 700 MHz. A gente tem ainda um período curto de análises,
estamos falando de uma semana; mas os resultados até agora que nós
colhemos são extremamente animadores.
Então até acima da nossa expectativa inicial, porque de fato com o 700 a gente
consegue uma penetração indoor muito superior às outras frequências e com
isso a gente consegue fazer uma retenção maior do usuário na rede 4G, e como
Stefano comentou devemos lançar a partir de julho a voz over LTE sobre essa
rede de 700, o que nos ajuda a melhorar ainda mais a qualidade dos clientes.
Então esses trends parecem se tornar cada vez mais um ciclo virtuoso no
sentido de que a gente com o 700 consegue cobrir mais, fazer uma adequação
melhor do investimento. Esse foi o racional que a gente usou para poder fazer a
redução do plano industrial enquanto investimento financeiro, mas por outro lado
aumentando a nossa expectativa de cobertura no 4G.
Só para concluir a gente espera ainda no 1S ter a cobertura de 700 nas capitais
do nordeste e do norte onde a frequência for sendo liberada. Então esse é um
plano de continuidade, mas de novo os resultados até agora são bastante
favoráveis.
Sra. Maria Teresa: perfeito muito obrigada pelo update.
Operadora: a próxima pergunta vem de André Baggio, J. P. Morgan.
Sr. André Baggio: bom dia a todos. A primeira pergunta em relação aos
custos. Vocês veem espaço na indústria ainda para uma redução ainda maior de
custos como indústria? Ou seja com possíveis gastos de propaganda ou uma
iniciativa que vocês já estão fazendo que é diminuição do subsídio de
aparelhos? É uma direção que a indústria está tomando. Como você vê essa
trajetória?
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Sr. Stefano: bom dia André. Uma pergunta bem interessante, claramente isso
não impacto o que vou falar que vai acontecer no próximo trimestre; porém... eu
quando estava comentando o andamento dos custos da rede. Hoje eu vejo
olhando para o futuro uma transformação bastante significativa da estrutura de
custos, e quando fala da estrutura de custos falamos de cash cost, de custo
mais Capex e por quê?
Porque essa é uma indústria onde também todo esse foco na digitalização o
que vai trazer? Vai trazer um parcial aumento de investimentos nas plataformas
e uma redução com componente de Opex que sempre foram o Opex mais
relevante dessa indústria. Você já está vendo a interconexão que vai
“desaparecer" o PNL das empresas.
Você vai ter um custo de aquisição que se vai transformar mais em Capex para
criar plataformas e um Opex de manutenção dessa plataforma para trazer
sempre mais vendas no mundo digital.
Também a componente de customer... vai ser vender sempre menos por uma
componente human intensive que significa custos... e sempre mais as
plataformas de atendimento. Então claramente parte desse sharing relevante
que falamos e eu já comentei várias vezes, custo de recarga 7% da receita bruta
do pós-pago; custo... do pré-pago desculpe; custo de customer care falamos de
3... 400 milhões de reais se depois somamos todos os custos que estavam
atrelados R$ 700 milhões, e muitos desses ainda dependendo de um conceito
human intensive.
Claramente o que vai acontecer por outro lado isso não se vai traduzir em 100%
o incremento de rentabilidade, porque como você pode ver toda a componente
de Opex relacionada à planta industrial da nossa indústria vai crescer e isso é
fundamental que a gente continue com esse conceito de racionalidade que
acabamos de comentar porque essa é uma indústria que vai ter uma planta
industrial que vai continuar evoluindo no sentido de uma sempre maior
abrangência, sempre mais capacidade não só de cobertura.
A gente hoje obviamente no 4G está muito concentrado em falar de cobertura,
mas a próxima etapa do 4G será a capacidade do 4G e aqui podemos também
ter uma discussão que vai ser muito mais ampla sobre o espectro, que
claramente como uma limitação hoje que tem de espectro eu preciso colocar
mais antenas, mais antena significa mais aluguéis, significa mais energia.
Então a gente acha vai nesse sentido e nesse sentido a gente está vendo uma
oportunidade net net chamamos de incremento da rentabilidade dessa indústria
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frente a uma manutenção desse conceito de racionalidade novamente que
acabo de comentar.
Sr. André: tá ótimo então muito obrigado.
Sr. Stefano: obrigado.
Operadora: próxima pergunta Vitor Tomita, Itaú BBA.
Sr. Vitor Tomita: bom dia. Um pouco na linha da pergunta do Baggio a gente
queria entender melhor como está o processo do plano de eficiência da TIM e
quais seriam dentro da TIM as principais alavancas para continuar destravado
mais eficiência daqui em diante, obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Vitor. A gente não está focando muito nesse não porque
saiu do nosso radar. Eu sempre comentei, e desculpe ser bem direto, que
quando a gente fixa um plano de eficiência depois a nossa responsabilidade e a
nossa confiança de atingir esse resultado é 110%.
Então a gente anunciou plano de eficiência, vou lembrar 2,3 bilhões nos quatro
anos incluindo 2016; R$ 1,7 bilhões e a gente já conseguiu R$ 1,2 bilhões em
2017 que foi o ano mais obviamente que a gente enfocou para a necessidade de
fazer o turnaround comercial, não parar a empresa e ter os recursos para
financiar o desenvolvimento da rede da oferta.
Se nós olhamos o que está acontecendo por este ano do target de eficiência de
R$ 1,1 bilhão que ainda temos a completar para... vou lembrar anunciamos 2,3,
dos quais 1,2 bilhões foi já conseguido ano passado e então temos R$ 1,1
bilhões no nosso plano até 2019.
Como a gente comentou, desculpe o inglês, é bastante front loaded e
praticamente 50% dos benefícios está nesse ano, e nesse 1T a gente está bem
em linha com o andamento de completamento desse target, mais ou menos R$
500 milhões por este ano.
Quando vemos de onde a gente vem trabalhando estamos trabalhando - como
sempre eu falo sempre dos mais relevantes capítulos - primariamente ter a
oportunidade de compensar e em alguns casos neutralizar esse incremento da
planta industrial, e isso significa todo o projeto que a gente vem construindo
bastante tempo sobre o chamado internamente zero leased line Project; e vocês
já viram 90% das nossas antenas hoje está sendo servido com serviço próprio e
isso representou uma economia brutal para a empresa, e esse plano continua;
nos últimos dezoito meses a gente desligou quase 2000 circuitos alugados com
benefício também físico desse projeto.
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Continua a parte de digitalização a nossa componente de customer care e essa
tem duas grandes alavancas: não só benefício econômico que a gente já falou e
estima em mais de R$ 100 milhões na parte de customer care, mais de R$ 100
milhões no custo de recarga, paridade de volume; mas também uma melhoria da
customer experience porque um cliente que tem um autoatendimento digital
bem-feito, uma fatura bem clara só não chama eu vou economizar o custo mas
vai ser um cliente mais fidelizado.
E não menor toda a componente que a gente também discutiu sobre esse ciclo
virtuoso que se vai criar na componente hoje das penalidades que estão
sofrendo as empresas nos contenciosos cíveis que eu já comentei que
representam mais ou menos R$ 300 milhões de custo/ano na empresa e
também nesse caso temos uma economia de R$ 100 milhões no nosso plano
industrial.
Então esses são os grandes capítulos onde a gente hoje está trabalhando.
Sr. Vitor: ficou claro muito obrigado.
Sr. Rogério: obrigado Vitor.
Operadora: a próxima pergunta vem de Mathieu Robilliard, Barclays.
Sr. Mathieu Robilliard: bom dia obrigado. Duas perguntas, uma em relação a
4G se vocês podem dar um pouco quais são as... que vocês conseguem ter no
4G e como é que isto compara com o ano passado e com sua... os outros
competidores se podem dar...
A segunda pergunta tem a ver com o segmento prepaid. Obviamente é um
segmento que é muito mais sensível à recuperação econômica e queria saber se
vocês continuam a ver uma boa aceleração das recargas na parte prepaid
durante o trimestre e se podemos continuar a esperar uma aceleração para o
resto do ano, obrigado.
Sr. Stefano: vou responder sobre a segunda pergunta sobre o impacto macro
no segmento B e depois passo a palavra para o Leo na parte 4G. Sobre o prépago até gente considera essa uma "boa notícia", ou seja como já vimos
comentando há tempo hoje a gente tem mais otimismo sobre o cenário macro,
porém esse otimismo está porque a gente não está vendo uma piora como a
gente observou por mais de 24 meses seguidos no nível de consumo das
classes mais baixas.
Hoje é um otimismo que a gente está esperando ver essa retomada, nossa
recuperação em termos de revenues não está vindo hoje - por isso falo que pode
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ser considerada uma boa notícia - por uma recuperação nos níveis de consumo
e está vindo por um melhor perfil de users da nossa customer base para um
melhor perfil de mix de planos, seja controle, prima também o que a gente está
insistindo muito no conceito do recorrente no pré-pago.
Então está esse otimismo se vai traduzir em resultado a gente espera ter uma
onda positiva também nos indicadores comerciais e econômicos do segmento
pré. Passo palavra ao Leo para o 4G.
Sr. Leonardo: Mathieu eu queria resumir o plano da TIM 4G em três etapas: a
primeira etapa que a gente fez foi a questão do crescimento de cobertura, e aí
nós fomos crescendo num número significativo de cidades que levou a gente até
a liderança. Essa etapa ela continua e a gente espera atingir mais de 2000
cidades cobertas com 4G, o que dá mais de 90% da população urbana, até o fim
desse ano.
Depois nós entramos com uma segunda etapa que o Stefano também já
comentou que foi onde nós já tínhamos a cobertura aumentar a nossa
capacidade e a nossa qualidade da cobertura, e para isso o que nós estamos
usando é aumentar o espectro disponível em 1800 e por que isso é significativo?
Porque a gente consegue diferenciar nessas cidades a cobertura da TIM em
relação à concorrência e isso eu citaria o caso de Rio e São Paulo, onde nós
somos a única que opera com 1800 e portanto a gente tem uma cobertura bem
mais agressiva do que as concorrentes; mas agora também começa a nos dar
mais capacidade com crescimento do espectro disponível no 1800. E aí a gente
tem a segunda fase.
Entramos agora numa terceira fase que é a fase dos 700 MHz. O objetivo com
700 MHz é fazer um complemento da cobertura indoor e também das áreas
periféricas onde com as outras frequências a gente não conseguir chegar. Eu só
cito um dado: por exemplo em Brasília mesmo operando com 2 frequências, o
2600 e o 1800 nós tínhamos uma cobertura indoor que no 2.600 MHz dava em
torno de 50%; com 1800 nós fomos a 70% e agora com 700 MHz a gente
ultrapassa 90% da área geográfica com cobertura indoor.
Então essa terceira fase ela vem agora para complementar essa cobertura 4G
para que ela seja mais contínua agregando mais espectro, agregando mais
capacidade; mas abrindo também a oportunidade de levar o cliente da parte de
voz para uma voz que era uma voz convencional para uma voz em HD que vai
ser o... mas como uma continuidade ainda melhor e com menos queda do que a
gente tinha na tecnologia anterior.
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Então essas três etapas na verdade elas não se interrompem, mas elas se
complementam fazendo com que a gente tenha um posicionamento diferenciado
no 4G. Uma primeira etapa que é abranger a cobertura, uma segunda etapa que
é aumentar a disponibilidade do espectro 1800 dando mais capacidade, e uma
terceira etapa que é o 700 MHz que é complementar cobertura indoor e também
nas áreas periféricas e rurais.
Isso fecha nossa estratégia do 4G, e como estratégia falamos mais de 2000
cidades e 2000 cidades no Brasil a gente envolve não só as grandes cidades
mas também as médias e uma parte significativa das pequenas cidades
brasileiras.
Sr. Mathieu: muito claro e pode dar alguns números de cidades médias,
cidades como... Rio, São Paulo onde já tem 1800 bem rolled out?
Sr. Leonardo: vou comentar primeiro o seguinte: só pegando como cidades
médias pela própria regulamentação da Anatel nós temos que cobrir todas as
cidades com mais de 100.000 habitantes. Pela parte regulamentar essa
cobertura tem que ser feita em 2600.
O que nós estamos fazendo é nas cidades acima de 100.000 habitantes, e aí já
estamos pegando essa parte das cidades médias, é não só cobrir no aspecto
regulamentar com 2600 mas complementar essa cobertura com 1800 e agora à
medida que o espectro 700 vai sendo liberado também complementar com 700.
Esses 700 está no começo mas eu vou te citar por exemplo o caso de Rio
Verde. Rio Verde foi o primeiro piloto de 700 que a Anatel liberou aqui no Brasil.
Nós ativamos em Rio Verde a frequência de 700, 1800 e 2600 e agora nós
estamos aproveitando esse piloto para introduzir o conceito que nós chamamos
do WTTx, que é utilizar a infraestrutura móvel para prover serviços de banda
larga similar aos fixos onde hoje a população não tem boa qualidade de banda
larga fixa.
Então essa componente reforça nosso posicionamento no segmento móvel,
mas também está abrindo para a gente oportunidades de entrar no segmento
banda larga fixa.
Sr. Mathieu: ok obrigado.
Sr. Rogério: obrigado Mathieu.
Operadora: a próxima pergunta vem de Carlos Eduardo Sequeira, BTG
Pactual.
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Sr. Carlos Eduardo Sequeira: bom dia pessoal. Eu tenho na verdade duas
perguntas, uma eu queria se vocês pudessem dar uma ideia de quantos por
cento mais ou menos do crescimento da base pós veio da conversão de clientes
pré ou controle... de pré para controle ou pós nesse período, uma grande ideia?
E uma segunda pergunta seria a Claro do início do ano para cá vem fazendo
ajustes nos planos pós-pagos e se a gente olhar em dezembro os planos pós da
Claro eram razoavelmente mais caros do que os da TIM e hoje em diversos
mercados, inclusive São Paulo, os planos da Claro pós estão precificados um
pouco abaixo dos planos da TIM pós.
A minha pergunta é se vocês veem necessidade de alguma reação ou alguma
mudança nas ofertas pós para fazer frente a essa mudança de posicionamento
que a Claro fez do início desse ano até agora? São essas obrigado.
Sr. Stefano: Obrigado Cadu. Sobre o mix das ligações você deve considerar
mais ou menos - vou te dar uma visão dos números recentes, do último trimestre
ou do mês de março - hoje mais ou menos dois terços das nossas adições
brutas vem de uma migração de pré para pós, considerando obviamente a
maioria vai para o controle, que é também um fenômeno de migração para o que
nós chamamos de voz puro.
Nas adições líquidas você tem que considerar obviamente que tem também um
downsell infelizmente, como tem o churn do segmento controle por sua natureza
sistêmica é uma migração down. Então quando a gente fala das adições brutas,
do gross adds, a gente tem essa participação de migração de dois terços.
Quando a gente vai nas adições líquidas hoje mais ou menos estamos entre um
valor olhando uma média dos últimos doze meses entre 50 e 100.000 clientes
que estão sendo contribuído do segmento pré para o segmento pós por mês,
com média mensal.
Sr. Carlos Eduardo: perfeito obrigado.
Sr. Stefano: desculpe, esqueci a segunda. Sobre o tema da Claro eu acho que
o segmento pós-pago hoje é um segmento que se a gente fala que o mercado
está saturado, no segmento pós-pago mais ainda. Então hoje grande foco no
segmento pós está vindo das migrações e obviamente do mercado de mobile
number.
Se você vê São Paulo hoje as ofertas que nós temos para mobile number
portability estão bem alinhadas à oferta da Claro. Passo a palavra ao Pietro para
te dar alguns detalhes a mais.
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Sr. Pietro: novamente obrigado pela pergunta, mas eu acho que é muito
importante também sobre a base da nossa experiência é compreender como
neste momento esse é um mercado que não mostram um nível de elasticidade
para o preço muito forte e por quê? Se para crescer no pós-pago era suficiente
ter um preço muito mais baixo que a concorrência a TIM teria que ser nos
períodos passados líder no mercado do pós-pago.
Por essa razão acho que temos que ver o mercado e modalidade muito mais
razoável de trabalhar sobre o melhoramento do nível de serviço, sobre as ofertas
bundle porque como eu falei ter uma oferta onde estão todos os conteúdos ajuda
a reduzir o nível de churn e melhora o resultado econômico da empresa.
Outro ponto muito importante é que quando falamos do pós-pago falamos de
uma piscina que é feita de pós-pago e controle. Neste momento nesse mercado
a parte do pós-pago puro não está crescendo, é prevalentemente flat. A parte
que está crescendo é o controle e se temos que ter um endereço estratégico
onde vamos imaginar que pode chegar o preço/Arpu do controle vai ser mais
perto de um valor acima dos R$ 50.
Então nesse contexto acho que o posicionamento da TIM no médio e longo
prazo é mais sustentável por que entram as operadoras e operadoras que tem
um nível de pós-pago puro mais baixo então o risco de canalização da... do póspago é mais baixo.
Sr. Carlos Eduardo: faz todo sentido, obrigado. Não sei se tenho direito de
fazer mais um follow up dessa pergunta?
Sr. Rogério: sim claro pode falar.
Sr. Carlos Eduardo: voltando um pouco num outro plano a TIM está com um
plano muito interessante semanal, aquele de R$ 9 que tem 1 Gb de data incluído
que é um plano tão atraente que é mais atraente que o plano controle que a TIM
oferece por R$ 40/mês.
Qual é o balanço entre o potencial número de usuários migrando de volta para
os controles desse plano semanal versus o potencial de melhora dos clientes
que estão no pré-pago diário movendo para esse plano semanal? Como é o
balanço que vocês têm visto entre esses dois movimentos tendo um plano que
acaba sendo atraente para os dois níveis, quer dizer atraente para o controle
voltar e atraente para o pré diário subir?
Sr. Pietro: como estava falando em o acho que é um plano muito atraente para
dividir a mudança da consolidação do chip porque como sabemos aqui no Brasil
e temos muitos clientes que têm dois chips... sim card.
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Então nessa modalidade vamos tentar atrair o cliente que necessita consolidar o
chip. Quando vamos ver a diferença entre controle pré-pago temos que fazer
duas considerações: a primeira se vamos substituir um cliente controle ter com
um pacote de R$ 39 para um cliente pré-pago que vai pegar a recorrência 4x
chegamos mais ou menos a um nível de Arpu que é o mesmo, mas com um
custo para o gerenciamento do cliente que é mais baixo. Então temos que ver
muito bem o balanço.
Depois está um segundo aspecto que novamente é muito particular desse
mercado que nós falamos de pré-pago, controle e pós-pago como pacotes
diferentes para modalidade de pagamento; mas do ponto de vista do marketing
aqui também... se você fala... a dizer que falamos, fazemos pesquisa de
mercado o pré-pago tem uma conotação vamos utilizar essa palavra, desculpe
por que um vocabulário não muito grande, pobrezinho.
Então muitas pessoas que não querem deter o pré-pago porque tem uma
aspiração para ir ao controle, e muitas pessoas que queriam chegar ao pós-pago
por que também é um status. Então infelizmente essa dificuldade desse trabalho
o marketing não necessariamente toda a racionalidade, porque se a escolha de
fato seria somente sobre a base do preço não teríamos que ter market,
comunicação, nada; mas é precisamente um cara que vai fazer um preço que
tem que ser o mais baixo possível.
Sr. Carlos Eduardo: entendi, obrigado Pietro.
Sr. Rogério: obrigado Cadu.
Operadora: senhoras e senhores não havendo mais perguntas e iniciaremos a
sessão de perguntas dos analistas... desculpe, dos jornalistas. A primeira
pergunta vem da Sra. Ana Paula Lobo, Portal Convergência Digital.
Sra. Ana Paula Lobo: bom dia a todos. Por favor eu queria que o Capdeville
explicasse melhor o WTTx, onde ele está, como estão os pilotos e
principalmente entender: houve um momento em que as operadoras móveis
tentaram entrar desse negócio de banda larga, de ofertar a banda larga além de
celular com os modems, só que a tecnologia era outra, era 2G, 3G e acabou que
esse negócio não deu certo.
A entrada das operadoras móveis nesse mercado de oferta de banda larga
"fixa" entre aspas porque é por infraestrutura móvel, traz que benefícios para o
negócio? Vocês estão prevendo quanto de mais market share nesse mercado?
Sr. Leonardo: oi Ana tudo bem? Primeiro falando um pouquinho sobre o piloto
que a gente está fazendo a gente está com o piloto rodando na cidade de Rio
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Verde, que foi a primeira cidade que a gente implementou o 700 e a perspectiva
é muito boa. O que a gente tem observado até agora é que o produto tem se
mostrado bastante estável e abre uma excelente oportunidade.
Você acompanha bem o setor e você sabe que esse Brasil do interior ele ainda
é extremamente carente da conexão de uma boa banda larga fixa, então isso de
fato abre uma oportunidade para que a gente entre com um produto diferenciado
que garanta uma boa performance, e a performance a gente tem que entender
que ela é dada não somente pela velocidade mas pela velocidade associada
também à baixa latência.
Não tem sido incomum a gente receber por exemplo reportes de pessoas que
mesmo estando em casa às vezes tão desligando o wi-fi e indo para a rede 4G
porque no 4G só conseguem ter uma performance de determinados aplicativos
que rodam melhor do que wi-fi baseado sobre a banda larga fixa.
Então isso de fato é uma grande oportunidade. A gente está agora tentando a
liberação dessa frequência dos 700 e com a liberação da frequência dos 700
sobrepondo ao espectro do 1800 e do 2600 abre a possibilidade da gente atuar
em várias cidades do país.
Eu vou deixar um pouquinho o Pietro agora para complementar sobre a visão
do potencial de mercado.
Sr. Pietro: bom dia. Então como estava falando o Leo o primeiro resultado do
teste que estamos fazendo sobre Rio Verde é muito positivo porque mostra
como este é um mercado onde nas áreas até hoje ainda não cobertas com uma
rede de Internet muito performante está uma demanda ainda não satisfeita.
Com certeza também temos que gerenciar com muita atenção o
desenvolvimento da oferta, porque o primeiro cliente, e isso é normalidade, está
chegando com um nível de consumo de banda que é muito alto. Colocamos na
apresentação que temos cliente que está com uma oferta WTTx gastando até 70
Gb de tráfego.
Então temos que ser muito claros porque isso não é um... que pode ser atingido
com uma rede móvel. Então é muito importante continuar com esse teste para
ver uma vez que vamos eliminar, falamos assim, o early adopter, qual vai ser o
profilo médio do cliente porque nessa modalidade conseguimos enfrente mais de
peso.
A primeira notícia é que está confirmado que esta área do país onde a rede fixa
não está atingindo a necessidade do cliente. Isso é explicado também porque
estamos vendo tudo o resultado um crescimento de operadores pequenos de
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rede fixa que estão indo a cobrir a área onde o grande operador de rede fixa e
também de rede móvel não está fornecendo um serviço para satisfazer a
expectativa do cliente.
Mas porque sabemos que a convergência, a rede fixa é também uma alavanca
muito importante e estamos trabalhando em um melhoramento do nosso plano
de abordagem comercial que vamos depois explicaram mercado nos próximos
trimestres.
Sra. Ana Paula: você hoje está só em Rio Verde? Porque eu entendi na
apresentação que vocês falaram em Fernando de Noronha. Vocês pretendem
ampliar esse piloto para outras cidades?
Sr. Leonardo: Ana a ideia é que sim. Como Pietro falou a gente está no
período de avaliação de qual é o perfil do cliente até para adequar a oferta, a
capacidade de rede, tudo mais. De novo os resultados são extremamente
animadores e o que a gente precisa agora é sair do early adopter, ver como é
que esse perfil ele se propõe ao longo do tempo para a partir daí a gente ter um
plano de expansão.
De qualquer maneira o que a gente está vendo é que existe uma demanda não
atendida e agora com a tecnologia 4G como você bem comentou que é muito
superior em termos de eficiência do que a 3G e a 2G a gente de fato conseguir
dar um serviço de dados com muito melhor robustez e qualidade.
Então estamos avaliando essa hipótese e nos parece sim que existe um
mercado bastante interessante a ser endereçado. Então nesse momento nós
estamos com Rio Verde e Fernando de Noronha e a ideia agora é à medida que
o 700 vai andando a gente também vai vendo e capturando novas
oportunidades.
Sra. Ana Paula: obrigada.
Sr. Rogério: obrigado. Agradeço também a participação pelo nosso portal e
temos uma última pergunta que vem do portal que é do João Monteiro do IP
News e ele disse, pergunta para o Leonardo Capdeville: bom dia. Gostaria de ter
mais detalhes sobre o serviço de voz sobre LTE e as novas ofertas. Obrigado
João.
Sr. Leonardo: olá João tudo bem? Falando um pouquinho sobre o VoLTE
basicamente a gente pode destacar que ele se diferencia em três aspectos
básicos da voz convencional, a voz de circuito: primeiro ele possui uma
qualidade, uma fidelidade do áudio muito superior. Alguns mercados chegam a
endereçar isso como uma voz HD, isso porque todo o tratamento da voz a gente
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usa o que chama de codecs, que são muito mais aprimorados em que garantem
uma nitidez melhor da voz. Esse é o primeiro detalhe.
O segundo detalhe é que quando a gente fala do VoLTE é uma voz que está
sobre a rede de pacotes, sobre a própria rede 4G. Qual é diferença do estágio
atual? Atualmente toda vez que você está na rede 4G e você faz uma chamada
de voz você tem que comutar para a rede de circuito, para a rede 3G, e essa
virada do terminal de 4G para 3G e de 3G para 4G acaba levando tempo e
também consumindo mais a bateria.
Quando você está na rede 4G fazendo voz sobre LTE, sobre o 4G, você não
precisa ficar comutando de rede e isso ajuda a ter uma garantia de um tempo
maior da bateria, o consumo da bateria é menor e a autonomia fica maior.
E a terceira coisa do ponto de vista do usuário que pode ser perceptível também
é que enquanto uma ligação normal leva de 5 segundos a 10 segundos para ser
completada quando você faz uma chamada no VoLTE para um outro terminal
que também suporta VoLTE esse tempo é inferior a 3 segundos, na média é em
2 segundos.
Esse é o lado que é visível para o usuário. Então a melhor qualidade de áudio
com maior autonomia de bateria e menor tempo na conexão de voz.
Além disso nós estamos usando como estratégia lançar o VoLTE em paralelo
com o 700 MHz, e lembro os 700 MHz ele garante para a gente uma penetração
indoor, uma cobertura maior do que as frequência os anteriormente adotadas.
Então com isso além dessas três características o cliente também vai ter uma
cobertura mais abrangente que significa maior estabilidade, menor queda nas
ligações.
Esse é o primeiro passo que a gente está fazendo de serviços sobre LTE.
Depois devemos ter outros passos, por exemplo o vídeo sobre LTE e outros
serviços que estão vindo que são chamados de rich communication service mas isso vem num segundo momento.
Agora o nosso primeiro é realmente trabalhar em cima do VoLTE e a nossa
expectativa é que ele comece a ficar disponível a partir de julho já
comercialmente. Agora as redes já estão preparadas e nós estamos fazendo o
período de ajuste e teste.
Sobre a questão da oferta eu vou passar para o Pietro.
Sr. Pietro: acho que é muito importante todo esse ponto que foi avaliado,
explicado... porque talvez quando alguém vai ler o nosso plano e vai ler a página
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onde vamos falar de customer experience parece mais um slogan, porque agora
é muito de moda, e menos uma atividade verdadeira.
Tudo o que explicou o Leo está em que endereçar exatamente esse pilar do
nosso plano estratégico, porque como já falamos muitas vezes hoje para nós
fazer mais é mais importante reduzir o nível de churn e incrementar o nível de
satisfação do cliente. Esse tipo de atividade passa também para o melhoramento
da qualidade da rede com todo o desenvolvimento... nosso time está colocando
na mesa para nos ajudar.
Do ponto de vista da oferta acho que não vamos diferenciar o preço porque
novamente o que é importante para nós reduzir o nível... satisfação para o
cliente.
Operadora: Senhoras e senhores não havendo mais perguntas passo a palavra
ao Sr. Stefano de Angelis para as considerações finais. Sr. Stefano pode
prosseguir.
Sr. Stefano: Então muito obrigado pela atenção, participação e a muito boa
interação dessa conferência e nós voltaremos a falar sobre resultados em julho,
esperamos com mais um capítulo positivo na nossa história de transformação.
Até já.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações, suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais
informações e detalhes sobre a companhia acesse o nosso site
www.tim.com.br/ri e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI
disponível para as plataformas Android e IOS e siga também o Twitter @TIM_RI.
Obrigada.
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