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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2014 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 após seu encerramento.
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 futuros 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 por
favor digitem asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Antônio Magalhães, Presidente
da Apimec Rio de Janeiro. Sr. Carlos pode prosseguir por favor.
Sr. Carlos Antônio Magalhães: Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma
apresentação da Apimec Rio. Hoje nós temos a honra de receber a TIM, então
eu vou fazer a apresentação da mesa. Primeiramente Rodrigo Abreu, presidente
da TIM; Rogério Tostes, diretor de relações com investidores; Guglielmo Noya,
diretor financeiro; Roger Solé, diretor de marketing; Leonardo Capdeville, diretor
de tecnologia; Mario Girasole, diretor de assuntos regulatórios, institucionais e
relações com a imprensa; Alex Salgado, diretor da unidade de negócio soluções
corporativas e o Rogério Takayanagi - deixei por último porque é mais difícil de
falar - que é diretor da unidade de negócios operações fixas.
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Peço aos presentes que desliguem seus celulares e passo a palavra ao Sr.
Rogério Tostes, diretor de relações com investidores, para suas considerações
iniciais.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado Carlos pelo apoio da Apimec. A gente segue
fazendo Apimec quase toda a divulgação, amanhã faremos em Porto Alegre e
hoje estamos aqui, já estivemos em Brasília, São Paulo. Então a Apimec é a
nossa grande parceira na comunicação com o mercado e como um ex-Apimec a
gente tenta manter esse fluxo de comunicação com o mercado o máximo
possível. Agradeço a todos pela presença.
A apresentação vai ser conduzida pelo Rodrigo e depois pelo Guglielmo Noya,
CFO da TIM celular na parte financeira e depois a gente abre para perguntas e
respostas e primeiro vai ser para analistas, presencial, pela conference call e
também pelo webcast e depois para jornalistas e aí a gente passa à segunda
fase da apresentação.
Agora eu passo para Rodrigo para começar a apresentação. Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério, obrigado Carlos, agradecemos
novamente à Apimec pela oportunidade de estar com vocês hoje manhã e é
para nós um prazer participar de mais uma conferência de divulgação de
resultados e só fazendo uma pequena retificação: se for TIM não precisa
desligar, os outros vocês desligam.
Mas vamos lá gente. Mais uma vez é um prazer poder falar sobre os nossos
resultados, e como nós viemos destacando já ao longo de todas as nossas
últimas divulgações acontece em meio a um ambiente bastante difícil, um
ambiente com muitas mudanças tanto do ponto de vista de negócio quanto do
ponto de vista setorial, mas mais uma vez acreditamos que com a dedicação de
todo o time e o foco no resultado a empresa consegue entregar um outro
trimestre de excelentes resultados, e como de costume eu gostaria de começar
com alguns destaques no slide número 2 do trimestre tanto do ponto de vista
financeiro quanto do ponto de vista operacional.
Do ponto de vista financeiro o primeiro ponto a destacar é o da receita de
negócios gerados. Nós temos dividido a receita em receita entrante versus a
receita sainte por uma razão muito clara: a receita sainte é aquela que a
companhia vai ter condição de gerar ao longo do tempo no longo prazo e a
receita entrante é aquela impactada por medidas regulatórias como por exemplo
a queda da VU-M, e muito embora nós tenhamos sim um ambiente com uma
queda de receita total por conta da receita entrante o principal ponto para
acompanhamento do nosso lado é a receita de negócios gerados que segue
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crescendo a um ritmo muito bom, 5% quando comparado ao terceiro trimestre do
ano passado.
E ao mesmo tempo essa receita tem sido capaz de sustentar, dado o nosso
foco no controle de custos e a eficiência operacional, um resultado muito sólido
tanto do ponto de vista de Ebitda, o nosso Ebitda cresceu em relação ao ano
passado 6,4% mantendo um ritmo bastante acelerado de crescimento e acima
da receita; seja no crescimento do lucro líquido, e o lucro líquido alcançou 11%
de crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano passado, resultados de
um forte controle operacional, de uma forte excelência operacional, e como
vocês podem ver pelo ponto 4 pelo terceiro trimestre seguido nós apresentamos
uma redução de custos operacionais e na verdade nesse trimestre até de
maneira mais acelerada que no trimestre anterior, uma redução de 8,1% quando
comparado ao mesmo trimestre do ano passado.
E finalmente como destaque financeiro como nós já havíamos previsto e
adiantado na última conferência o negócio fixo tem apresentado uma
significativa melhoria do ponto de vista de resultados financeiros e vindo de uma
reestruturação ao longo do ano passado e ao longo de boa parte deste ano
nesse trimestre nós já percebemos uma melhoria significativa do ritmo de receita
e esperamos um crescimento de receita no quarto trimestre fruto de toda a
estratégia de reestruturação no negócio fixo - e eu vou falar um pouquinho mais
dele no detalhe nos slides a seguir.
Como destaques operacionais eu diria que o destaque é o resultado de uma
boa execução da nossa estratégia iniciada no início do ano passado seja do
ponto de vista de novas ofertas, e aqui eu destacaria três ofertas no trimestre
bastante importantes: a primeira delas sendo quase que uma revolução
silenciosa na maneira pela qual nós estamos fazendo a nossa tarifação de voz.
Já há algum tempo nós introduzimos um conceito e da cobrança por dia e não
mais por chamada, já havíamos revolucionado a cobrança por chamada há
vários anos introduzimos um concerto da chamada por dia, e ao longo desse
trimestre nós não só lançamos a chamada por dia para primeiramente uma parte
da nossa base e agora ao longo do trimestre nós temos expandido a cobrança
por dia para praticamente todo o país, então de fato cada vez mais possibilitando
o acesso muito amplo à voz de maneira bastante abundante.
Também vale a pena destacar dos outros produtos: o Infinity Turbo 7 que
significa uma introdução de uma oferta com tanto voz quanto SMS quanto a
Internet ao longo de toda a semana por um valor bastante atraente do ponto de
vista de recarga.
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E também um destaque para a solução de Internet aplicada ao nosso plano
Liberty Controle, que é o plano que mais cresce hoje um na nossa base, um
plano que é um misto entre o pré-pago e o pós-pago e a partir de uma oferta de
R$ 12 nós introduzimos a oferta de dados para o plano controle ao longo de todo
o mês. Então ofertas bastante destacadas produzindo resultados muito
satisfatórios.
Vale a pena também destacar que essas ofertas e o crescimento na nossa base
vêm com um absoluto controle da qualidade do nosso crescimento e o PDD que
é a provisão de devedores duvidosos como percentual da receita bruta segue
bastante controlada, na verdade com uma redução de 1,1% no segundo
trimestre para 0,8 no terceiro trimestre então um crescimento saudável sem
recorrer a expedientes de crescimento duvidoso do ponto de vista de aquisição
de base.
E vale a pena mencionar também dois outros pontos principalmente em relação
ao futuro do ponto de vista operacional: o primeiro deles é que o principal
indicador estratégico para nós junto com a receita outgoing é o crescimento da
penetração de dados e mais uma vez nós seguimos crescendo a penetração de
usuários sobre o total da base atingindo 43% na nossa base como usuários de
dados, um crescimento de 33% no ano passado e 39% no trimestre anterior.
Então um crescimento muito forte, o que indica a nossa visão de futuro e o
nosso foco em assegurar o nosso crescimento futuro.
E também uma forte performance no nosso market share de 4G. Vocês podem
esperar escutar bastante mais sobre 4G. A nossa estratégia tem evoluído muito
em relação ao 4G e nós mantivemos uma posição destacada de market share
com 30% de market share 4G crescendo de 26% em julho do mesmo ano que
foi um primeiro ponto de medida após o lançamento.
Passando para página 3 nós podemos observar com alguns detalhes adicionais
a evolução dos fundamentos do nosso negócio, a começar pelos resultados que
vem apesar de todos desafios que eu havia comentado: nós temos o desafio no
corte da VU-M que mais uma vez significou impacto na receita entrante bastante
significativo de -27%.
E também a partir do impacto do SMS. Nós sabemos que o SMS ao longo do
tempo tende a desaparecer ou ser bastante reduzido do ponto de vista de
receita e nesse terceiro trimestre teve uma performance de -19% - é uma
tendência de mercado, não é uma tendência da TIM - é interessante, essa
redução de SMS acaba fazendo com que também seja aumentado o uso de
dados por outro lado, então ele tem um impacto negativo mas tem uma
contrapartida positiva.
4

E um ambiente macroeconômico que é um ambiente de menor crescimento.
Nós lembramos que o setor de telecomunicações e a nossa operação em
particular têm sido muito resilientes ao ambiente, mas obviamente não
independentes, então existe um impacto em relação a crescimento. Mas apesar
disso como já comentado 5% de crescimento na receita sainte apesar da forte
redução na receita entrante e uma melhoria na margem operacional: a nossa
margem operacional ela cresceu de 30% a margem de serviços para 34% nesse
trimestre quando comparado ao ano passado e se nós excluirmos os aparelhos
na nossa margem Ebitda a margem Ebitda sobem ainda mais do que os 6,4%
que eu mencionei, sobe 7,4% só em relação aos serviços quando comparada
com ano passado.
Na página 4 nós podemos ver que esse desempenho segue impulsionado pela
constante inovação de portfolio, e aqui nós temos alguns exemplos que não são
exaustivos do que está sendo feito do ponto de vista de portfolio. Já comentei
sobre o Infinity Turbo 7 (nossa oferta diária) e sobre nosso plano controle, mas
vale a pena também mencionar outras coisas a começar pelos nossos cursos de
idiomas que possibilitam ainda mais a inclusão cada vez mais no celular a partir
de aplicativos, e nós fizemos uma parceria com maior grupo de ensino de
idiomas no Brasil que é o grupo Wizard e nós lançamos o TIM Wizard.
É importante também mencionar o app, aplicativo de comunicação blah, que é
um aplicativo da TIM que permite que não só o messaging mas também
chamadas de vídeo, de voz para usuários na nossa base e de outras operadoras
igualmente. Nós iniciamos uma nova campanha do blah agora durante a semana
passada.
Interessante mencionar a nova plataforma do TIMmusic. O TIMmusic é o maior
serviço de música digital móvel no país já em nós estamos fazendo uma
mudança na plataforma para a Deezer. Nós assinamos um acordo que
anunciamos na Futurecom no mês passado, a Deezer que é um dos dois líderes
globais de plataforma de música digital.
Então o TIMmusic passa a ser TIMmusic by Deezer e nós esperamos um
crescimento ainda maior. Além de outras inovações: nós já havíamos destacado
o TIM Multibank que é uma solução de pagamentos móveis e que teve o seu
lançamento comercial ao longo do trimestre e agora está sendo expandido para
cada vez mais estados no país.
Também planos de compartilhamento de Internet, mais uma inovação da TIM.
Lançamos planos compartilhados de uso da Internet sem cobrança adicional no
chip e um foco em alguns planos corporativos como o os planos M2M.
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Obviamente isso tudo tem levado a um de um bom desempenho de market
share seja na base total, seja no 3G e seja no 4G como eu já comentei. É bom
sempre lembrar que a TIM continua com uma liderança absoluta e destacada,
ampliando a sua liderança no segmento pré e mantém uma boa presença de
market share em todos os outros segmentos.
Na página 5 como eu havia comentado os nossos principais indicadores
estratégicos são aqueles que indicam que o ritmo de crescimento dos serviços
de dados, e nós continuamos mantendo um forte ritmo como já foi destacado na
primeira página.
Vocês podem ver alguns dados adicionais sobre a nossa performance em
dados, a começar pela penetração de smartfones na base que atinge o terceiro
trimestre quase metade da nossa base, 44%, com uma participação de quase
80% nas novas vendas. Então muito brevemente podemos afirmar que já não
serão mais vendidos aparelhos que não sejam smartfones, o que faz com que o
crescimento de dados continue ainda maior.
Os usuários de dados chegaram a 32 milhões, como mencionamos uma
penetração de mais de 40% na nossa base, e dois indicadores de potencial de
crescimento continuam apresentando um excelente progresso que são os bytes
of use, o quanto de dados cada usuário usa em média, que teve uma subida no
ano passado para esse de 40%; e os dias de uso lembrando que o usuário prépago usa a Internet e o serviço de dados por dia e não necessariamente todos
os dias, mas os dias de uso médio dos usuários pré-pagos tiveram uma subida
de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.
E a receita bruta de dados continua crescendo a ritmos absolutamente
impressionantes. Quando nós tiramos o SMS, que é um serviço antigo, um
serviço que tendem a desaparecer, os nossos serviços de dados crescem quase
40% ano contra ano e os nossos serviços de conteúdo e aplicações de valor
adicionado 80% ano contra ano. Então é um crescimento muito significativo e
acelerando em relação aos anos anteriores, aos trimestres anteriores: nós
crescemos 20% no primeiro tri, 22% no segundo, 23 no terceiro e isso com a
inclusão do SMS que tende a ter uma grande diminuição.
E o ritmo de percentual de receita de dados sobre o total de receita bruta de
serviços atinge 29% nesse trimestre contra 27 no trimestre anterior. Então de
fato ainda existe uma grande oportunidade. Nós lembramos que a nossa base
de 74 milhões ainda apresenta enorme potencial e essa é a melhor indicação do
potencial futuro da companhia.
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Falando rapidamente sobre infraestrutura nós sempre temos colocado muito
foco sobre a nossa atuação em infraestrutura tanto na recuperação de índices
de qualidade que agora estão absolutamente dentro do controle e na média ou
acima da média de mercado, quanto também na preparação da infraestrutura
para o futuro, e vale ao mesmo tempo fazer atualizações sobre alguns pontos
que nós já mencionou os um passado mas também enfatizar algumas
novidades.
A começar pela atualização do nosso projeto o mobile broadband que é o
principal projeto de infraestrutura da companhia e nós atingimos no terceiro
trimestre 81 cidades (quase 40% da população urbana coberta) e quando
analisado do ponto de vista de percentual da nossa receita já ultrapassando
mais de 50%, 60% da nossa receita cobertos por mobile broadband que é a
Internet de altíssima velocidade.
Ao mesmo tempo nós temos seguido uma ênfase na nossa rede com
contratação de recursos de rede, internalização de recursos, a expansão de
equipe de maneira absolutamente dedicada e foco realmente incessante na
qualidade e o aumento na nossa infraestrutura e isso já pode ser verificado por
vários dos índices de qualidade como destaquei na média ou acima das médias
de mercado.
Interessantemente no mês passado a Anatel, talvez até inspirada no nosso
próprio aplicativo Portas Abertas que disponibilizou para todo mundo qual era o
plano de expansão de infraestrutura da TIM, onde estavam as nossas antenas,
qual era a nossa cobertura, lançou no mês passado um aplicativo que permite a
comparação de vários dos índices de qualidade das operadoras e de presença
de infraestrutura das operadoras ao longo de todo o Brasil.
E a TIM, para dar dois exemplos para você tirados no aplicativo da Anatel esta
semana é possível ver a nossa evolução da qualidade e então por exemplo no
acesso de voz em São Paulo hoje nós temos de maneira absolutamente
destacada a liderança em relação à qualidade com 99% de acessibilidade na
cidade de São Paulo.
E quando olhamos o número de antenas e de infraestrutura eu gostaria de
destacar em particular o número de antenas 4G da nossa infraestrutura em São
Paulo que está mais de 50 antenas à frente do segundo colocado e quase 200
antenas à frente do terceiro colocado em relação ao nosso número de presença
de infraestrutura na cidade de São Paulo.
E tudo isso tem sido feito investindo de maneira eficiente, uma enorme
preocupação do investidor é com obviamente que o serviço de dados que requer
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um grande investimento de dados em Capex e como vai ser feito esse
investimento. Esse quadro traz um exemplo da nova modalidade de análise de
investimento que é feito antena a antena, cidade a cidade baseado em big data
e analisando tanto o payback quanto a taxa de retorno, e nós priorizando
daqueles projetos que apresentam uma relação muito favorável entre os dois
garantindo o retorno do Capex investido.
E tudo isso é possível porque nós continuamos inovando na nossa estratégia de
infraestrutura e com já anunciado recentemente nós fechamos um acordo com
uma empresa de torres que vai nos levar a instalar células pequenas, as micro
células (small cells) em uma grande rede de postos de gasolina ao longo de todo
o país aumentando dessa maneira a disponibilidade de infraestrutura e de
localidades para que nós localizemos os nossos sites - e todos nós sabemos
que a dificuldade de instalação de antenas é um dos grandes problemas do
ponto de vista de expansão da infraestrutura no país.
Na página 7 segundo destaque em relação à infraestrutura sem dúvida
nenhuma é o avanço da nossa infraestrutura 4G e a aposta segura no
crescimento da nossa infraestrutura 4G no futuro. Obviamente é absolutamente
necessário destacar que a nossa participação muito bem-sucedida no leilão de
4G em 700 MHz realizado pela a Anatel em setembro. Nós fomos ganhadores
do bloco dois que era o bloco que nós queríamos por uma razão muito particular
da disponibilidade do equipamento em duas faixas de arranjo de frequências,
então é a faixa, o bloco que vai ter a maior possibilidade de obter ganhos
significativos do ponto de vista de Capex e isso faz com que nós estejamos
preparados para de fato assumir um papel muito relevante no crescimento da
banda larga móvel no país.
E ao mesmo tempo nós continuamos trabalhando de maneira muito forte para
expandir a nossa rede 4G, a nossa infraestrutura 4G também na frequência atual
de 2,5, e aqui um número interessante também obtido a partir das informações
divulgadas pela própria Anatel: quando nós comparamos a infraestrutura 4G em
todas as capitais do país é possível ver que a TIM mais uma vez é que
apresenta maior número de antenas 4G em todas as capitais do país, um total
de 3153 antena já instaladas e crescendo a um ritmo bastante forte que
obviamente também acontece na infraestrutura 3G com mais de 1000 sites 3G
implantadas desde o final do ano passado e também com um avanço grande em
hot spots wi-fi em micro células, small cells.
Passando rapidamente ao destaque de TIM soluções corporativas ao qual antes
nós nos referíamos como um destaque no mundo fixo corporativo e a partir do
final do segundo trimestre deste ano ou a partir da segunda metade deste ano
nós estamos reposicionando essa marca de TIM soluções corporativas que era a
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antiga Intelig e ao mesmo tempo não é mais possível falar simplesmente em
mundo fixo uma vez que nós estamos fazendo a convergência dos serviços fixos
e móveis na TIM soluções corporativas com foco dedicado para o mundo
empresarial e a nossa estratégia segue bastante bem-sucedida. Como eu havia
mencionado na primeira página os resultados do ponto de vista de crescimento
começam a aparecer e nós já esperamos um crescimento de receita no quarto
trimestre.
O principal lead indicator do ponto de vista de crescimento que são as novas
vendas com pode ser observado obteve crescimento de 5x no terceiro trimestre
quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado indicando um ótimo
backlog para crescimento da receita ao longo do quarto tri e de todo o ano
seguinte. E ao mesmo tempo a nossa receita líquida continua crescendo mesmo
sem o componente intercompany e gerando um Ebitda menos Capex positivo
mantendo uma excelente performance do negócio TIM soluções corporativas
que daqui para frente só tende a ser acelerado.
E finalmente como destaque operacional vale a pena falar na página 9 sobre o
nosso serviço Live TIM que é a operação de banda larga residencial baseada
em toda a fibra que nós adquirimos ao longo dos últimos anos e nós
continuamos acelerando o crescimento e obtendo excelentes resultados em
todas as métricas no negócio seja do ponto de vista de crescimento dos
domicílios endereçáveis (mais de 55% de crescimento, quase 1,4 milhões de
homes passed) seja na base de usuários que ultrapassou 120.000 usuários, seja
nas adições brutas, seja no crescimento do ARPU, ou seja, nós estamos
crescendo com rentabilidade e aumentando a receita média por usuário inclusive
pela disponibilização de novas velocidades: nós disponibilizados recentemente a
velocidade de 70 Mbps e estamos preparando a velocidade de 90 Mbps.
Cabe lembrar que a TIM é a única a disponibilizar comercialmente uma
velocidade praticamente show room, que é uma velocidade de 1 Gbps (é a maior
velocidade da Internet brasileira sem nenhuma sombra de dúvida) e isso tem
levado a fazer com que o Live TIM quando consideradas as cidades de Rio e
São Paulo tem uma participação muito destacada de market share, 31% de
market share em agosto de 2014 segundo dados publicados.
E como uma eficiência de implantação de infraestrutura o payback de novas
linhas se diminuiu a quase metade: de 21 meses para 13 meses a parte da
infraestrutura implantada no terceiro trimestre. Vale lembrar que esse
crescimento, esses bons índices operacionais, são suportados por uma
excepcional qualidade dos serviços. O serviço Live TIM é considerado a melhor
banda larga no país pelo ranking Netflix que ranqueia os vários provedores de
banda larga e quando comparado inclusive com provedores internacionais como
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Verizon, como uCast, AT&T a Live TIM é uma das melhores bandas largas do
mundo já há várias publicações consecutivas, o que faz com que a velocidade
média nas novas vendas seja superior a 35 Mbps, quase 40 Mbps.
Recentemente nós tivemos um teaser muito interessante de Internet ressaltando
a nossa nova a campanha de marketing para continuar a expansão do Live TIM.
Ou seja, em resumo excelentes resultados operacionais, mas de maneira
absolutamente importante também excelentes resultados financeiros.
Eu passo a palavra então para o CFO da TIM Celular, o Guglielmo Noya, que
vai comentar conosco nos próximos dois slides os principais detalhes dos
resultados financeiros. Guglielmo.
Sr. Guglielmo Noya: Muito obrigado Rodrigo e bom dia para todos. É com
muito orgulho e satisfação que venho compor esse time de sucesso da TIM
Brasil. Aproveito também para me colocar à disposição de todos os agentes do
mercado financeiro, de todos vocês, para dar continuidade a este belo trabalho
de comunicação e transparência que a TIM já vem fazendo com todo o mercado
e com todos vocês.
Passando à página 10, o resultado financeiro, começo a minha seção
comentando sobre a performance da receita. Como é possível observar no
gráfico no alto à esquerda e como já comentado pelo nosso presidente a receita
líquida de serviço vem sendo fortemente impactada por duas componentes: pela
queda da tarifa VU-M mas também pela redução no negócio de SMS ambos
impactando a receita entrante a que chamamos de negócio recebido.
O impacto da VU-M representa aproximadamente 180 milhões. Vale a pena
destacar que esse impacto se vai reduzindo ao longo do tempo estruturalmente
pela diminuição da base onde se aplica o impacto mesmo. Então esse é um
fenômeno que vai se reduzindo o tempo. Entretanto mais relevante é analisar
um pouco capacidade da companhia de continuar sendo atrativa a seus clientes
e isso se traduz na receita que compõe o que chamamos de negócio gerado que
cresce próximo a 5% ao ano para ano (4,7 por precisão) e mantendo já o bom
ritmo já apresentado em outros trimestres.
Como comentado anteriormente o motor para esse crescimento são os serviços
de valor agregado que aceleram a sua velocidade e que vão mostrando trimestre
contra trimestre desde o ano passado um crescimento de 20%. Então tem esses
três números que são o crescimento de dados de 20% e se tirarmos o SMS vão
crescendo 40%; se olhamos para o conteúdo vão crescendo 80%, então o ritmo
de crescimento é na verdade muito importante e significativo.
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Como pode ser observado no gráfico no canto superior direito o desempenho do
negócio gerado veio acompanhado por uma forte expansão de 6 pontos
percentuais na primeira margem de serviços, ou seja receita menos os custos de
interconexão. Isso demonstra que a companhia tem conseguido manter uma
abordagem muito saudável para o seu core business mesmo frente a um
ambiente desafiador e com uma perspectiva macroeconômica competitiva como
vinha a ser comentado pelo nosso presidente.
O terceiro trimestre apresentou novamente um eficiente trabalho do lado custo.
Eu acho que este é um resultado em continuidade na verdade muito importante.
Os gráficos dos cantos inferior esquerdo dão alguns exemplos dessa incidência
dos custos, em particular mostram o custo de interconexão que vem caindo
36,2%; a porcentagem net de provisão para devedores duvidosos, muito estável
passando de -0,7 para 0,8 e o custo de linhas alugadas (o leased line) que
continua baixando e isto por razão da decisão estratégica da empresa de ir
substituindo Opex com Capex, isto para enfrentar os novos desafios futuros de
crescimento de dados.
A expansão da primeira margem no serviço e os controles dos custos nos
possibilitaram o crescimento robusto de Ebitda em 6,4% no comparativo ano a
ano. O Ebitda somou R$ 1,33 bilhões e o impacto da VU-M foi de R$ 109
milhões. Sem considerar o impacto da VU-M no Ebitda o crescimento do Ebitda
teria sido de 15,1%, então muito robusto.
A margem Ebitda atingiu 27,4% e uma expansão de 2,8 pontos percentuais. A
margem Ebitda do serviço, ou seja, excluindo o negócio de aparelhos ficou em
34,1% com uma expansão de 3,6 pontos percentuais.
O slide seguinte por favor. O lucro líquido. Nesse trimestre lucro líquido atingiu
348 milhões, um crescimento de aproximadamente 11% ano a ano. Nos nove
meses de 2014 o lucro atingiu aproximadamente R$ 1,1 bilhão com um
crescimento de 7,9% ano a ano.
Olhando para o gráfico à direita os investimentos totais nos nove meses
somaram R$ 2,6 bilhões. A parte relacionada com infraestrutura tecnológica
inovadora de terceira geração e quarta geração é muito importante e que teve
uma alocação expressiva e já soma 88% da contribuição total ao Capex.
A dívida líquida encerramos o terceiro trimestre com 791 milhões em dívida
líquida, uma redução importante de 45% contra o mesmo período do ano
passado. Em particular a dívida subiu de 1,4 bilhões, mas caixa e caixa e
equivalentes subiram 2,1 bilhões. Isso também aproveitando do financiamento
do BNDES de onde tiramos 1,7 milhões. Vale a pena destacar que a empresa
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continua tendo uma margem de liquidez absolutamente tranquila que nos
permite enfrentar todos os desafios relacionados com o crescimento e com os
investimentos e mantém também um excelente acesso ao crédito bancário.
O caixa da companhia cresceu 63% ano a ano ajustado pelo novo
financiamento do BNDES e esta linha também tem avançado 10,3% ao ano.
Por último olhando para o fluxo de caixa operacional líquido este somou R$ 275
milhões nos nove meses de 2014, uma melhora de 438 milhões comparado ao
mesmo período do ano passado. A contribuição do capital de giro no terceiro
trimestre foi positiva de 275 milhões. No mesmo trimestre o fluxo de caixa atingiu
R$ 884 milhões e novo impacto referente à operação do leasing como no
segundo trimestre.
Estas são as principais evidências das nossas demonstrações financeiras. Eu
passo novamente a palavra ao nosso presidente Rodrigo para a conclusão.
Sr. Rodrigo: obrigado Guglielmo e como vocês puderam ver não só excelentes
resultados operacionais mas também excelentes resultados financeiros.
A primeira conclusão que eu gostaria de enfatizar é exatamente esse equilíbrio
entre os nossos objetivos de companhia: nós temos buscado e atingido um
equilíbrio entre os objetivos estratégicos que nos permitem olhar para o futuro e
garantir o crescimento da companhia no futuro; operacionais que nos permitem
atingir os resultados do ponto de vista de entregar crescimento de base,
melhoria de infraestrutura, índices de qualidade e a atratividade de novos
serviços e finalmente financeiros com a geração de retorno para o investidor.
E as perspectivas são de seguir adiante de maneira muito forte e determinada
com nosso plano. Como nós já comentamos esse é um ambiente de transição
de receitas com uma mudança de foco de voz e SMS e VU-M para serviços
digitais, serviços de dados, e nós temos nos focado fortemente em atuar
estrategicamente nos serviços que vão crescer. Para isso temos revisado a
nossa estratégia seja do ponto de vista de atuação de portfolios, seja do ponto
de vista até mesmo de missão da companhia.
Nós lançamos recentemente uma nova missão que proposta da companhia e a
partir dela temos planejado toda a nossa revisão de plano. A nossa missão, a
nova missão da companhia é “conectar e cuidar de cada um para que todos
possam fazer mais” e ela fala para vários aspectos da nossa estratégia, seja a
possibilidade de inclusão de novos usuários, seja o cuidado no atendimento ao
usuário, seja nos novos serviços que certamente não fazer com que a
companhia continue crescendo.
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E esse novo plano trienal como de costume nessa época está sendo preparado
para a divulgação dos nossos novos investimentos, das nossa novas métricas
do ponto de vista de 2015 até 2017 já nascendo com o foco em liderança em
dados e serviços digitais, infraestrutura assim como já vimos fazendo, o valor da
base clientes, a experiência do consumidor e uma iniciativa que envolve toda
empresa do ponto de vista de excelência seja operacional, seja de gestão, seja
no cuidado com as pessoas.
Eu gostaria de encerrar chamando atenção para o fato de que o nosso plano é
um plano de seguir tendo a TIM como protagonista do cenário brasileiro de
telecomunicações.
Eu não vou me abster de comentar, como todos os senhores sabem a senhoras
sabem existem, existiram várias especulações sobre o que pode acontecer no
cenário brasileiro no setor de telecomunicações já desde o final do passado e ao
mesmo tempo o nosso foco tem sido um foco em entregar os resultados que a
companhia tem entregado e fazer a preparação do plano da companhia para
nosso crescimento futuro.
E essas especulações por um lado não atingem de maneira absolutamente
nenhuma a nossa dedicação, excelência de entrega e de operação; mas ao
mesmo tempo importante dizer que a nossa posição é inequívoca: nós seguimos
com nosso plano. Nós temos a capacidade de permanência para o longo prazo e
quando nós olhamos a saúde das empresas, a posição das empresas, a posição
estratégica, a posição financeira, a posição operacional eu posso
categoricamente afirmar que a TIM é uma das empresas mais bem posicionadas
no cenário de telecomunicações do Brasil hoje.
E é com isso que nós vamos seguir executando o nosso plano olhando para o
futuro com mostras de comprometimento como investimento no 4G, como o
nosso plano trienal, como vários outros fatores que nos permitem olhar para
frente com um grau de confiança bastante elevado a nossa capacidade de
entregar.
Agradeço bastante mais uma vez a presença de todos, passo a palavra para o
Rogério para coordenar a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito
obrigado.
Sr. Rogério Tostes: obrigado Rodrigo. Iniciaremos agora a sessão de
perguntas e respostas e começaremos com duas perguntas da plateia
novamente primeiro para analistas e depois para a imprensa, e ao final das
perguntas dos analistas e passaremos depois para a operadora para fazer a
sessão de perguntas e a conference call e também o webcast.
13

A gente pode começar com duas perguntas da plateia. Por favor se identifiquem
antes da pergunta.
Sr. Luis Fernando XXX: Bom dia, parabéns pela palestra, é Luiz Fernando. Eu
tenho uma pergunta básica que é a seguinte: por que vocês nessa conjuntura
onde aparentemente tem uma situação muito mais saudável e melhor que os
concorrentes, porque não estudar a hipótese de uma (incompreensível 38:21) e
passarem vocês a serem compradores ao invés de ser alvo de compra?
Sr. Rodrigo: bom dia Luis Fernando, obrigado pela pergunta. Como eu
destaquei a posição da companhia realmente é uma posição sólida, invejável em
qualquer tipo de hipótese, seja financeira, seja estratégica, seja operacional, e
nós temos sim acompanhando toda e qualquer possibilidade estratégica de
seguir com movimentos que sejam adicionais ao nosso plano principal.
O nosso plano principal é seguir executando os nossos planos, o plano trienal
que já está em execução e a revisão nesse plano vai ser apresentada até o final
deste ano. Mas obviamente isso não significa que nós não estejamos atentos a
outras oportunidades estratégicas.
Um exemplo disso foi o nosso movimento no meio do ano para tentar uma
aquisição da GVT. A razão pela qual nós saímos da disputa pela GVT foi uma
razão de uma disciplina muito forte de investimento e quando ela chegou a
determinado valor nós acreditamos que seria contra produtivo...
contraproducente do ponto de vista de retorno para os acionistas e nos retiramos
da disputa.
Mas aquela foi uma indicação muito clara de que a companhia não está parada,
ela não está de olhos fechados e para as possibilidades estratégicas quaisquer
que elas sejam e isso vai continuar ao longo do tempo.
Sr. José Alves Bento, Investidor: José Alves Bento, investidor, Apimec Rio.
Vocês têm crescido e minha pergunta é a seguinte: qual é relação do
crescimento desse mercado com o PIB? Porque ultimamente o PIB está caindo;
vocês crescem porque vocês estão... o mercado como um todo está crescendo
ou vocês estão entrando no mercado dos concorrentes?
E qual é...nessa tendência PIB como é que fica o crescimento do negócio de
vocês?
Sr. Rodrigo: obrigado José. A pergunta é muito relevante e como eu tinha
destacado ao longo da apresentação nós acreditamos que o setor de
telecomunicações e a TIM em particular sejam relativamente resilientes em
relação ao PIB e o que significa isso? Quando o PIB cresce muito nós
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crescemos e acompanhamos esse crescimento, mas não na mesma magnitude
e a mesma coisa acontece quando o PIB decresce ou tem um crescimento
reduzido. Nós também temos uma redução de crescimento mas também não na
mesma magnitude do ponto de vista negativo.
Agora ao mesmo tempo o que nós vemos hoje no mercado é um cenário onde a
nossa base começa a ser estabilizada do ponto de vista de número de novos
usuários, em particular usuários pessoas. Obviamente ainda existe todo um
número de crescimento do machine-to-machine, na Internet das coisas que vai
ampliar o número de sim cards, o número de conexões móveis além das
pessoas, mas o número de usuários humanos começa a ser estabilizado e a
penetração do país já uma penetração bastante grande.
Então o crescimento daqui para frente bem pela disponibilidade de novos
serviços, vem pelo uso dos serviços e não necessariamente só por uma
condição competitiva de ganhar mais base ou perder base em relação a
concorrentes, e esses novos serviços representam características distintas:
alguns dos serviços certamente não cair, do ponto de revista de receita vão ser
reduzidos com a Internet em particular; alguns como a voz tendem a ter uma
pequena queda ou uma situação de relativa estabilidade, mas uma pequena
queda, essa é um pouco a tendência da voz.
Mas os dados tendem a crescer muito, e por que os dados conseguem
sustentar o ritmo de crescimento? Porque quando nós falamos de dados nós
não falamos só de conectividade; nós falamos de conectividade, falamos de
aplicações, de conteúdo, de músicas, de vídeo, treinamento, de soluções de
segurança, de backup, de serviços em nuvem, de serviços de pagamento de
assim por diante.
Então na prática o que passa a acontecer é que o consumo de dados ele
aumenta o share of wallet que as operadoras podem ter em relação ao consumo
de serviços do usuário e isso é o que sustenta o crescimento no longo prazo.
Sr. Rogério: agora a gente passa para a pergunta da conferência por telefone e
pelo nosso webcast. Operadora por favor.
Operadora: Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por
vez. Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digitem asterisco dois.
Nossa primeira pergunta via áudio bem da Sra. Suzana Salaro, Itaú.
Sra. Suzana Salaro: Oi bom dia pessoal. A gente tem duas perguntas aqui,
primeira em relação ao custo do aluguel de rede que vem caindo em função de
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custos da empresa. Eu queria entender se tem mais... nessa linha de custo e se
todas ligações da rede da TIM com a TIM Fiber já foram concluídas. Essa seria a
primeira pergunta.
A segunda pergunta se vocês pudessem comentar em relação à disputa do
1800... Anatel em relação à divulgação ou não da concessão. É isso, obrigada.
Sr. Rodrigo: ok. Bom dia Suzana, obrigado pelas perguntas. Em relação ao
custo do aluguel de rede de fato esse tem sido um dos grandes pontos de
redução de custos operacionais e nós temos investido para fazer com que isso
aconteça. Aí obviamente existem ciclos de investimento - e você mesma
mencionou um dos grandes ciclos de investimento que foi o aproveitamento de
toda infraestrutura adquirida da AES Atmos com a TIM Fiber. De fato ao longo
do último ano nós terminamos a conexão de todas as fibras da TIM Fiber do
ponto de vista de uso na nossa rede móvel e então esse benefício já se verifica
ao longo deste ano integralmente e certamente não seria repetido ao longo do
próximo ano.
Mas ao mesmo tempo nós seguimos investindo para construir mais
infraestrutura própria. Então existe sim espaço. Nós temos que lembrar que
como são ciclos de investimento esses ciclos de investimento fazem com que
certamente existam variações no ritmo de queda ou ritmo de expansão do custo
de rede, então pode ter reduções pontuais e depois voltar a um patamar mais
estável, pode ter reduções mais significativas quando você tem um grande
volume de investimentos entrando em operação.
Então que nós temos feito Suzana é uma análise muito detalhada de como nós
podemos seguir expandindo o nosso ritmo de redução de custo de conexão a
partir de investimento próprio. Num primeiro momento fibra sem dúvida nenhuma
foi o nome do jogo e tem sido o nome do jogo principalmente para as zonas de
alta capacidade; mas isso não exclui ainda outras possibilidades como até
mesmo a expansão em áreas mais distantes do uso de rádio. Então existem
ainda oportunidades e nós vamos seguir perseguindo essas oportunidades de
redução de custo de rede.
Em relação à disputa do 1800 - e só posicionado para que a pergunta possa ser
entendida - existe uma disputa em curso na Anatel quanto à renovação da
frequência de 1800 tanto para a TIM quanto para a Oi. Existe uma interpretação
distinta do ponto de vista de qual seria o prazo de pedido da renovação
apresentado pela TIM e pela Oi para a procuradoria da agência. Nós
acreditamos que essa é uma disputa absolutamente burocrática seguindo os
ritos da discussão com a Anatel.
16

O processo já começou, nós tivemos um voto favorável muito importante que foi
do conselheiro Jarbas Valente e a sessão foi interrompida para vistas do
presidente da agência. Mas de maneira geral nós acreditamos que é
basicamente um processo burocrático e nós temos toda a sustentação de
maneira muito tranquila para assegurar essa renovação de licença ao longo do
próximo mês, nos próximos meses. Então não deveria ser motivo de
preocupação, é muito mais um item burocrático de seguir todos os ritos de
discussão e de decisão dentro da agência, Suzana.
Sra. Suzana: perfeito Rodrigo muito obrigada.
Operadora: nossa próxima pergunta via áudio conferência vem do Sr. Daniel
Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: Bom dia a todos. Minha primeira pergunta com relação à
competição. Tivemos aumento de preços recentemente no mercado e eu queria
ver a opinião de vocês se tem espaço para mais aumento, se a competição hoje
realmente está mais racional que um ano atrás.
E minha segunda pergunta é com relação a Capex. Tiveram algumas notícias
de possível aumento de Capex aqui no Brasil e eu queria saber se existe lógica
nisso, se vocês veriam um aumento de Capex mais de vindo em qual linha? Se
em infra de móvel, infra fixa? Dado que vocês bidaram pela GVT e acabaram
não levando faria sentido construir uma GVT organicamente no médio e longo
prazo? Obrigado.
Sr. Rodrigo: obrigado Daniel, obrigado pelas perguntas. Indo direto para a tua
primeira pergunta em relação à competição já desde o ano passado, no final do
ano passado nós ressaltávamos que as operadoras apresentavam um cenário
um pouco mais racional do ponto de vista de competição uma vez que a
competição daqui para frente não é mais uma competição pela base como eu
comentei, não é uma competição de tirar base de uma operadora e passar base
para outra uma vez que existe uma instabilidade muito grande das comunidades
e o efeito comunidade ainda é muito importante.
Então a competição por preços é uma competição muito pouco efetiva, como
aliás se mostrou o caso em várias tentativas que foram feitas pelo mercado ao
longo dos últimos dois anos.
O que tem acontecido de maneira geral é que existiram sim aumentos,
pequenos aumentos de maneira racional e de maneira praticamente vinculada a
tentar resgatar algum espaço de recuperação de inflação. Se nós olharmos
principalmente do ponto de vista de voz que isso não aconteceu, então a voz
ainda está bastante atrativa do ponto de vista de preços e se existe mais
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espaço, considerando que de maneira geral o setor de telecomunicações
sempre reajustou suas tarifas de maneira inferior à inflação, certamente deveria
poder existir mais espaço - mas obviamente sempre respeitando o princípio da
competitividade.
Mas no nosso caso mais importante do que simplesmente reposicionamento o
que nós temos feito é tentado mudar as lógicas de oferta e oferecer de fato em
muitos casos mais valor por um preço equivalente ao primeiro com tarifas
diferentes, e foi o caso quando nós juntamos SMS e web, é o caso quando nós
por exemplo fizemos a migração da tarifação por chamada para tarifação por
dia. Então na prática o usuário tem uma tarifa diferente, mas tem também um
acesso a uma possibilidade de uso muito maior do que tinha no passado.
Então esse tem sido o nosso foco: é de fato melhorar a proposta de valor para o
usuário mesmo que isso signifique em alguns casos revisões de plano de
tarifação.
Do ponto de vista de Capex sim discutimos uma vez que existiu todo o processo
de compra da GVT a lógica de como será a necessidade de crescimento de
Capex ou de manutenção de Capex num futuro próximo.
Essa lógica vem do ponto de vista de expansão do serviço de dados. Como
você sabe um serviço de dados tem um componente de Ebitda muito melhor do
que o serviço de voz, ele praticamente traz marginalidade integral mas ao
mesmo tempo requer muito investimento.
O nosso principal posicionamento quanto ao Capex é garantir a sustentabilidade
de crescimento do nosso serviço de dados no futuro, e esse Capex ele já é um
ritmo de Capex bastante considerável no nosso caso e a nossa ideia é sempre
analisar e se existe qualquer possibilidade de aumento para atender a uma
lógica de mercado que esse aumento venha com retorno bastante provável, e
essa foi a ideia de mostrar, Daniel, aquele quadro que mostra como nós estamos
fazendo a análise de retorno para qualquer tipo de Capex investido em particular
nos nossos projetos de expansão cidade a cidade.
Vale a pena lembrar que obviamente quando se cresce uma infraestrutura
voltada a dados se cresce a parte de acesso mas também se cresce a partir
transporte ligada a fibra, ligado ao coração da rede, então não existiria uma
lógica de foco em uma área específica.
Agora do ponto de vista de sustentação desse Capex vale a pena também
lembrar um ponto que eu acabei passando muito rapidamente no nosso último
slide que é o ponto do processo de venda de torres que nós estamos quase
concluindo, esperamos a conclusão ainda durante esse ano fiscal e que vai nos
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permitir transferir recursos de ativos de uma área que passa a não ser mais
estratégica uma vez que existe uma ampla disponibilidade de espaço respeitada
uma equação de Opex para frente, para áreas de maior retorno, para áreas de
maior importância estratégica do ponto de vista de infraestrutura.
E essa é... a nossa lógica de venda de torres não é geração simplesmente de
caixa mas é um rebalanceamento dos nossos ativos de torres para ativos de
infraestrutura ligada ao crescimento do mundo móvel. Então a expansão de TIM
Fiber ela segue essa mesma lógica, ou seja, sempre que for detectada uma
oportunidade interessante a vai ser considerada. Nós já tínhamos discutido isso.
No momento alteração é focada em Rio e São Paulo e o que nós fizemos foi
aumentar o ritmo de investimento em Rio e São Paulo a TIM Fiber.
Sr. Daniel: obrigado Rodrigo.
Sr. Rogério: obrigado. Passamos agora para a pergunta aqui no plenário
novamente por favor.
Sr. Augusto Francisco da Silva, Investidor: Alô, é Augusto Francisco da Silva
associado da Apimec, investidor. Na verdade não é bem uma pergunta que eu
quero fazer. É que nós sabemos que no Brasil a burocracia ainda é uma coisa
infernal em todos os setores e tem havido muita reclamação de consumidores e
a gente vê através da mídia principalmente contra dois setores: o setor bancário
e o setor de telecomunicação. Isso não é novidade, acho que todo mundo deve
ter visto.
Então a agressividade nesses dois setores é muito grande. O brasileiro, me
parece, não está muito acostumado a esse grau de agressividade, e eu me refiro
por exemplo à comunicação, o telefone das companhias, o atendimento por
exemplo com gravador que o sujeito fica meia hora, uma hora ouvindo música e
não vem a resposta.
E é muito mais fácil geralmente a gente entrar para uma companhia do que sair,
e isso a gente nota na prática. Então essa agressividade faz com que às vezes o
consumidores fiquem alérgicos a esse tipo de comunicação e não querem mais
saber que quando telefonam, por exemplo, telemarketing telefona o cidadão
atende e quando vê que é telemarketing eles desliga, não quer saber de oferta
nenhuma, tem muita gente que faz isso. Então eu queria que vocês fizessem um
comentário a respeito desse problema, não é bem uma pergunta.
E a outra pergunta é sobre a estrutura acionária. Eu gostaria de saber o free
float, enfim, a estrutura acionária em geral. Obrigado.
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Sr. Rodrigo: ok, muito obrigado Augusto. Algumas considerações quanto
obviamente à percepção do ponto de vista de interação com o consumidor é
muito relevante. De fato são os dois setores hoje mais reclamados do ponto de
vista de consumidor no país.
Nós temos que lembrar no entanto que esse volume de reclamações ele é
diretamente proporcional ao volume da base de usuários, então quando nós
olhamos as reclamações proporcionais nós não somos o setor mais reclamado;
obviamente um setor que tem 270 milhões de consumidores talvez seja o setor
com maior número de usuários em todo o país de maneira absolutamente
destacada, não existem 270 milhões de contas bancárias do país mas existem
270 milhões de usuários de operadoras móveis, e se nós incluirmos as
operadoras fixas um número ainda maior de usuários.
Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar: existe uma
necessidade de se entender essa proporção de reclamações e não só seu valor
absoluto. Em valor proporcional nós não somos o setor mais demandado.
Mas ao mesmo tempo vale lembrar também a nossa estratégia, o que nós
estamos fazendo para mudar essa situação Em primeiro lugar eu gostaria de
destacar que a TIM tem adotado uma política de transparência nos seus
produtos nas suas ofertas há muito tempo, o que faz com que nós sejamos de
longe a operadora menos demandada do Procon nacional com uma diferença
muito grande na colocada mais próximo. Então nós não aparecemos
normalmente nas listas de maiores reclamações no Procon qualquer que seja
ele e isso por uma política de transparência.
Então os nossos planos são muito simples, são muito diretos. Na nossa
comunicação o que nós apresentamos é de fato o que o consumidor recebe do
ponto de vista de tarifação, de planos; não existem piadinhas, cobranças de
valores escondidos, e essa tem sido a nossa filosofia: de ser uma empresa
transparente com uma simplicidade de oferta muito grande.
Mas além disso por que eu destaquei, Augusto, a nossa missão - e nós temos
enfatizado essa missão com uma intensidade muito grande? A nossa missão é
uma missão de fazer uma transformação na percepção do usuário quanto ao
uso do serviço de telecomunicações em relação à sua relação com as
prestadoras de serviço. Nós acreditamos que podemos tomar a dianteira, temos
todos os elementos para ter essa mudança de percepção e temos agora isso
como elemento central da nossa missão. Todas as nossas decisões de empresa
passou a levar em consideração de maneira muito intensa o impacto na
experiência e na relação com nosso cliente. Então de fato esse é um tema que
está sendo muito debatido, muito discutido e muito atuado por nós.
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Em relação à estrutura de capital vale lembrar que é uma estrutura
relativamente simples: nós temos um acionista controlador que a Telecom Italia
com 67% do nosso capital e todo o restante do capital é free float no mercado
brasileiro.
Nós não temos classe diferenciações, aliás somos a única operadora de
telecomunicações a estar presente no Novo Mercado e então só existe uma
única classe de ação com todos os direitos de tag along, com todos os direitos
de proteção dos investidores minoritários, acionistas minoritários, então de fato
nós buscamos sempre a melhor prática do ponto de vista de governança
corporativa possível.
Recentemente em uma demonstração de busca elevada de melhores práticas
de governança corporativa e proteção ao investidor nós instituídos também um
comitê de auditoria estatutário, o nosso CAE, formado por independentes e esse
CAE ele tem a missão de reger todas as contas da companhia e a mais um
elemento de proteção ao investidor minoritário. Nós temos um nível de destaque
muito grande em todos os índices de governança corporativa, então essa é a
nossa prática, essa é a nossa política.
Sr. Rogério: obrigado Augusto. Mais uma pergunta do plenário e depois a
gente retoma para a conferência.
Sr. XXX: Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Rodrigo: Rodrigo eu gostaria de
saber qual o maior desafio que você vê para o setor de telecomunicação no
Brasil e qual é... nesse contexto qual seria o maior desafio para a TIM e onde ela
se sente mais frágil em relação a esse desafio.
Sr. Rodrigo: obrigado Carlos. Em relação ao desafio o grande desafio do setor
é um desafio que não é restrito ao país, é um desafio global de todas as
operadoras de telecomunicações em particular das operadoras móveis, que é a
enorme transição para o mundo dos dados.
Então como nós temos acompanhado o uso de voz - que é um uso muito
importante, ainda responde hoje no nosso caso no país por uma média de 70%
das receitas das operadoras - ele ao longo do tempo vai tender a diminuir ou
desaparecer como um elemento separado de cobrança. A nossa visão é que no
futuro só exista um tipo de serviço que o serviço de dados, e aí vários serviços
de valor adicionado em cima de serviço de dados dos quais a voz para passar a
ser um dos serviços e não o principal serviço.
Ao mesmo tempo esse crescimento ele faz com que quando qualquer tipo de
projeção seja feita em relação ao consumo de dados futuros essas projeções
apontem para crescimentos da ordem de 10x, 8x, 7x, 12x em um período
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relativamente curto de tempo (em três, quatro anos) . Obviamente não é viável
imaginar crescimento de receita também da ordem de 10x em três anos, e isso
não é realista.
Então existe a necessidade de busca de eficiência na implantação de que
estrutura muito grande. A infraestrutura precisa ser implantada de maneira muito
eficiente, de maneira voltada a maximizar a inovação, a baixar os custos
unitários por transmissão de dados e ao mesmo tempo fazer com que exista
uma valorização proporcional do ponto de vista do usuário: o usuário tem cada
vez mais benefícios e tem que existir um acoplamento da valorização do serviço
de dados nesse sentido. Esse é o principal desafio da indústria daqui para
frente.
Do ponto de vista de país nós temos alguns desafios adicionais que são
implantação de infraestrutura. A implantação de infraestrutura no país continua
sendo bastante complexa, por um lado porque existe uma barreira do ponto de
vista fiscal muito importante que impacta todos setores da economia mas o
nosso em particular, porque ela impacta tanto o nosso custo de capital investido,
o custo do Capex que é fortemente impactado pela tarifação, quanto também o
uso do serviço.
O uso do serviço de telecomunicações é tarifado hoje a um percentual
equivalente a 40% do total faturado por usuário, então é um peso de carga
tributária bastante elevado. Existem iniciativas dos dois lados para poder
desonerar de alguma maneira essa carga fiscal mas elas são sempre
demoradas, é sempre difícil você cortar qualquer tipo de impostos então é uma
receita hoje muito importante do ponto de vista de contribuição para o orçamento
e então existe um desafio.
O outro desafio é um desafio burocrático na implantação de infraestrutura. Hoje
implantar infraestrutura seja ela móvel, seja ela fixa no país é um desafio do
ponto de vista de licenciamento, burocracia, taxa de fiscalização. E para dar um
exemplo para vocês o principal insumo da operadora de celular que são as
antenas, que são as infraestruturas de rádio, em muitos casos na maioria das
cidades do país passam por um processo de licenciamento que chegam a
demorar até dois anos.
Quando você precisa crescer em infraestrutura a um ritmo tão alucinante quanto
esse que nós temos crescido imaginar que você possa esperar dois anos por
uma licença para implantar uma nova antena é de fato um problema bastante
grande.
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Agora do ponto de vista da TIM eu diria que os desafios da TIM são os mesmos
desafios do mercado eu diria até mais: eu diria que hoje toda a nossa
estruturação de estratégia está sendo feita no sentido de focar os nossos
principais desafios de crescimento, e a implantação de infraestrutura de maneira
muito eficiente é um deles.
Hoje nós temos feito iniciativas como o uso de big data, o processamento de
bilhões de informações - não são milhões, são bilhões de informações - para
poder otimizar como vamos poder implantar nossa infraestrutura, em quais
localidades, qual é a antena que precisa de mais crescimento, qual é a antena
que precisa de menos crescimento, quais as cidades onde é necessária mais
transmissão, quais as cidades onde a gente pode usar uma tecnologia, outra
tecnologia; então de fato os desafios são os mesmos para nós.
Agora a preparação e a intensidade do nosso trabalho para superar esses
desafios também é muito grande.
Sr. Rogério: antes de passar para a conferência novamente tem mais uma
pergunta da plateia. Por favor Fábio.
Sr. Fábio XXX, BTG Pactual: Bom dia pessoal, é Fábio XXX, BTG Pactual. O
mercado está tentando entender um pouco mais a dinâmica dessa mudança de
queda de receita e ao mesmo tempo você ter uma migração muito grande de
melhoria de margens de contribuição nessa receia, e a gente está vendo hoje
um movimento especificamente neste semestre de uma queda de receita de 4%
e ao mesmo tempo um Ebitda crescendo 6%.
A maior parte desse impacto provavelmente vem realmente do lado do Capex
porque boa parte dessa diferença de nível de infraestrutura que tem que ser feito
para suportar o volume de dados você acaba tendo... como a gente sabe o
volume de dados ele acaba tendo um consumo de rede muito maior do que voz,
então toda essa conta que acaba onerando um pouco mais a receita por essa
migração para dados e ao mesmo tempo uma monetização melhor no Ebitda,
mas o grande impacto continua sendo o Capex.
Então olhando do ponto de vista de vocês tiveram uma expansão de 2, 3 pontos
percentuais de Ebitda margem e ao mesmo tempo o mercado tem uma
expectativa de como é que vai se dar esse ciclo de investimento nos próximos
três anos para compensar um pouco mais essa garantia, essa infraestrutura
para esse volume dessa migração de dados - e até, Rodrigo, você comentou
que poderia chegar em algum momento a 100% no volume de tráfego
concentrado em dados.
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Então a gente queria ter uma ideia mais ou menos do que a gente pode pensar
em Capex sobre receita nos próximos três, quatro anos para imaginar o que
seria suporte no lado do Capex. Obrigado.
Sr. Rodrigo: obrigado Fábio. Bom, de fato nós estamos vendo uma mudança
estrutural em relação à composição seja de receita, seja de margem, seja de
investimentos no setor. Então por um lado uma das equações que nós temos
feito de maneira bastante simplificada em teoria mas vagamente acompanhada
de maneira muito detalhada, com muitas métricas em cada um dos três
componentes, é entender o impacto e o que acontece com a velocidade e a
magnitude de três grandes componentes de receita: um deles que cai muito que
é o incoming, de é a VU-M, que é o SMS incoming, que é toda a receita
entrante, por uma razão regulatória (o SMS menos mas a VU-M obviamente por
razão regulatória).
Um deles que apresenta um ligeiro ritmo de queda mas não de maneira tão
significativa mas é um volume muito importante que é a voz, e o terceiro
componente que são todos os serviços que crescem de dados e todos os
serviços de conteúdo e valor adicionado.
Ao mesmo tempo quando você olha essa equação os ritmos e as magnitudes
são muito diferentes: então do lado de dados nós temos um crescimento muito
acelerado e então ritmos de 30%, 40%, 50% ano contra ano com um volume que
hoje representa 30% da receita mas que tende a chegar a 40, 50, 60, 70 como
você mencionou talvez no futuro, e a gente que não sabe precisar bem quando,
chegue a 100%.
Do outro lado o ritmo que é muito grande do ponto de vista de declínio na VU-M,
um ritmo de queda de 30, 27, 28% mas aqui existe um efeito temporal e ele
desaparece nos próximos dois ou três anos. Então hoje ele tem um impacto
muito grande mas ele vai desaparecer. Eu brinco que a única coisa boa da VU-M
no nosso cenário atual é que ela vai desaparecer e a gente sabe como ela vai
desaparecer. Então o impacto que já foi um pacto de 30% passou a 20, passou
a 15, passou para 12 e daqui a pouco vai ser um impacto de 8, 5, 4% em relação
a nosso total seja de receita seja de Ebitda.
Então obviamente são períodos de transição que tem que ser analisados até
porque as curvas podem variar significativamente, mas passado esse período de
transição de 2, 3 anos esse elemento sai da mesa e a gente passa a ter de fato
uma outra dinâmica estrutural de composição de receita. Essa dinâmica de
composição de receita também funciona no sentido de como o Ebitda é
composto: um Ebitda que é um Ebitda muito composto por voz e por
interconexão passa a ser um Ebitda composto cada vez mais por dados e a
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grande vantagem é que a marginalidade nos dados é muito significativa, e então
tudo que vinha de receita de voz tinha um componente significativo de custo de
interconexão - então a marginalidade não é uma marginalidade integral, ao
contrário; R$ 1 de receita de dados é R$ 1 de Ebitda praticamente.
Qual é a contrapartida disso? Como você mesmo mencionou é o investimento
em Capex. A nossa equação então é buscar um equilíbrio entre essas várias
variáveis dinâmicas ao longo do tempo para manter uma equação que seja
nesse período de transição sustentável. Num primeiro momento é um
investimento em substituição de infraestrutura para a gente garantir uma
redução de custo de operação, num segundo momento é um aumento da
contribuição dos componentes de dados e ao mesmo tempo é uma dosagem de
como trabalhar em relação ao Capex.
Hoje o Capex em relação à receita é um Capex que está gerando o redor de
18% a 20%. Não é inviável imaginar que esse ritmo poderia, deveria continuar
dado que os dados continuam sendo acelerados e talvez até mesmo imaginar
qual é o espaço de latitude dada a flexibilidade financeira que a empresa tenha
para trabalhar nesse intervalo, na parte superior nesse intervalo; e ao longo do
tempo uma vez que você entra em um regime de construção muito acelerada
que foi feita já com ritmo menor, lembrando que a construção de dados precisa
da construção de uma infraestrutura de base muito grande, em particular a fibra.
Mas ao mesmo tempo a característica do longo prazo é que a sustentação do
investimento em fibra é muito menor que a construção do investimento em fibra.
A troca de eletrônica é várias vezes menor do ponto de vista de custo de Capex
do que o lançamento de uma rede e a própria construção dessa rede.
Então a sustentação é uma sustentação mais tranquila, e essa dinâmica é o que
a gente obviamente faz do ponto de vista de modelagem fina para garantir que o
resultado esteja alinhado à necessidade de retorno.
Sr. Rogério: passando agora a pergunta da teleconferência depois voltamos à
plateia e abrimos para jornalistas também.
Operadora: senhoras e senhores a última pergunta para analistas vem do Sr.
André Bagio, JP Morgan:
Sr. André Bagio: Bom dia a todos. Minha pergunta é relacionada à estratégia
de torres. Eu vi que vocês estão falando que vão possivelmente terceirizar as
torres, vender as torres e ao mesmo tempo eu vejo uma necessidade cada vez
maior de dados ou de transmissão.
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Como é que vocês compatibilizam isso, ou seja, é uma estratégia para vender
para poder investir mais? Como é garantido o espaço futuro para o crescimento
nas próprias torres que poderiam ser vendidas? Como é que isso está sendo
planejado dentro da empresa?
Sr. Rodrigo: obrigado André. Bom, só lembrando a nossa estratégia de torres
nós já divulgamos há algum tempo. A estratégia é fazer com que o nosso
portfolio atual de torres possa gerar um valor que não existiria caso fosse
mantido conosco para que esse valor adicional gerado possa ser investido em
infraestrutura de crescimento.
Ao mesmo tempo olhando para frente nós tivemos e estamos tendo uma
preocupação muito grande, André, em relação a como muda a dinâmica de
custo um processo concluído de torres, e o nosso principal foco é o foco em
manter uma estabilidade dos custos da companhia ao longo do tempo dado o
processo de venda dessa estrutura, porque como você bem sabe é viável fazer
um processo de venda de torres por qualquer preço praticamente que se deseje:
eu posso vender uma torre a R$ 1 milhão, eu posso vender uma torre a R$
200.000 e isso vai depender só obviamente nos seus compromissos futuros em
relação ao lease-back.
A nossa estratégia não é uma estratégia de maximizar o cash in; é uma
estratégia de garantir a preservação das condições de custo operacional indo
para frente e ao mesmo tempo fazer esse unlock de valor que nos permita
realocar ativos estratégicos para a infraestrutura.
Em relação à sua pergunta quanto à necessidade futura de torres nós
acreditamos sim que vai existir uma necessidade de expansão, isso já está
como parte do plano, e uma parte desses acordos normalmente discutidos são
justamente o acesso a um portfolio existente de torres. Então uma vez que o
mercado de torres começa a se desenvolver e se transformar em um mercado
maduro no país existe uma disponibilidade de torres cada vez maior, e como
parte desses acordos nós também temos o acesso garantido a esse portfolio
para crescimento.
Lembrando ainda finalmente André que a estratégia de crescimento de
infraestrutura ela não se dá só a partir das macro células que precisam de torres,
precisam do portfolio de investimento em nova infraestrutura; mas ela se dá
cada vez mais também - e a gente espera que isso possa ser acelerado com o
aperfeiçoamento da regulamentação e das taxas de fiscalização e da
possibilidade de licenciamento - com as small cells, cada vez mais com as small
cells fazendo com que esse crescimento se dê de várias maneiras e não
necessariamente dependendo de macro torres para crescimento.
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Sr. André: obrigado. A segunda pergunta que eu tenho é relacionada... se fala
tanto de M&A. A Telecom Italia ou TIM se envolveu em uma oferta pela GVT,
tem conversas que ela pode receber uma oferta qualquer hora da Oi.
Como é que fica a gestão da empresa que no dia-a-dia em relação a essa
quantidade de M&A possível no setor?
Sr. Rodrigo: bom, eu já comentei no meu comentário de encerramento André
que apesar de todas as especulações do ponto de vista da empresa o nosso
foco é um foco operacional, o foco na entrega da execução do nosso plano. E
mais do que isso é um foco em saber que nós trabalhamos com um plano
absolutamente sustentável e que independe de qualquer tipo de movimento de
mercado.
Como eu já comentei nós acreditamos também que a nossa posição estratégica
é uma posição invejável seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de
vista operacional, seja do ponto de vista financeiro, e a nossa intenção é a
intenção de continuarmos sendo protagonistas nesse cenário.
O exemplo da GVT foi um exemplo do tipo de atuação que nós podemos fazer,
e naquele momento apesar de nós não termos sido bem-sucedidos na oferta ele
mostrou o nível de flexibilidade, o nível de atuação estratégica que pode
acontecer na empresa em relação ao futuro.
Em relação a especulações, propostas de discussões essas especulações
existem há bastante tempo. Eu não preciso comentar especulações e realmente
me focar só no nosso cenário principal que é um cenário de entrega de
excelentes resultados e um plano de longo prazo que continua sendo executado.
E a gestão da companhia eu posso segurar para você que desde o primeiro
boato surgiu até todo e qualquer boato que surja ao longo desse tempo - e que
na prática isso são especulações - nós temos feito uma gestão muito
transparente dentro de casa e mostramos que o foco é o foco no nosso plano de
longo prazo. Esse ao comprometimento principal acionista tal como já declarado
várias vezes ao longo de todos esses últimos mês.
Eu posso lhe afirmar também de uma maneira bastante tranquila e determinada
que o impacto operacional hoje no nosso time do ponto de vista de entrega de
resultado, dedicação, preocupação com o futuro é zero.
Sr. André: tá bom obrigado Rodrigo, grande abraço.
Sr. Rogério: passamos agora no plenário à sessão de jornalistas por favor.
Começamos com jornalistas finalmente.
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Sr. Osvaldo Coelho, Investidor: Meu nome é Osvaldo Coelho, sou investidor e
sócio da Apimec. A primeira pergunta é a seguinte, é sobre licitações
considerando dois telefones um na Itália e um no Brasil. Se você fizer uma
ligação da Itália para o Brasil o preço é 10 e se fizer uma ligação do Brasil para a
Itália o preço é 100.
Eu gostaria de saber por que essa diferença tão grande e o que é que impacta
isso, se são os impostos, a lucratividade ou é a ineficiência operacional? Então
essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é a seguinte: São Marino é um enclave na Itália. Fica numa
região montanhosa e San Marino tem uma grande incidência de torres de
transmissão e de pessoas com câncer. Então tem alguma relação as torres com
as pessoas com câncer? Tem algum estudo sobre isso, sobre se essas torres de
transmissão causam câncer ou não?
Sr. Rodrigo: Obrigado Osvaldo pelas perguntas. Deixa eu talvez corrigir um
pouquinho a sua primeira informação: talvez esse dado seja um dado de um
futuro bastante longínquo, de um passado bastante longínquo, porque hoje
quando a gente olha para os nossos custos de ligação internacional a TIM em
particular há algum tempo já, no ano passado, disponibilizou uma tarifa de
acesso a custos de ligação internacional extremamente competitiva.
Eu não me recordo exatamente de cabeça o custo do minuto para a Itália, mas
para dar uma ideia do tipo de custo que nós estamos falando o custo por minuto
ligado do celular, nosso celular TIM, para o mercado norte-americano por
exemplo, que é o maior interesse de tráfego internacional a partir do Brasil está
hoje em R$ 0,20/minuto, ou seja, é um custo muito atraente, não é um custo
equivalente a 10x o custo americano para cá e aliás pelo contrário: a minha filha
mora nos EUA e ela usa AT&T nos EUA e o custo de chamada AT&T para a TIM
é maior que o custo de chamada TIM para AT&T - bastante maior aliás.
Obviamente nós não podemos nos esquecer que independente de qualquer tipo
de análise de custo que se faça o nosso nível de impostos é estupidamente
superior a qualquer tipo de imposto cobrado pelo serviço a fora, então quando
nós pagamos imposto de telecomunicações para ligar para os EUA você está
pagando da sua conta 40% do valor que são impostos e não é o valor de venda
da operadora. Quando você liga de lá para cá esse imposto é substancialmente
menor. Mas essa realidade das grandes diferenças de preço nas ligações
internacionais ela de fato já não existe ao menos no nosso caso.
Talvez você tenha um valor explícito para a Itália?
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Sr. XXX: ... acredito que são R$ 0,50/minuto as chamadas tanto dos planos
Liberty pós-pago como Infinity pré-pago para a Itália. Então tirando impostos
seria 30 e tantos centavos, em euro seria mais ou menos 8 ou 9 centavos de
euro sem impostos. Eu agora não sei quanto custa ligar da Itália para cá,
depende da operadora que se ligue na Itália mas eu acho difícil que tenha a
mesma tarifa do que a gente. Eu acho que a tarifa da Itália para cá é maior do
que a nossa neste momento.
Também é verdade que fizemos uma grande reconfiguração de tarifas em todo
o nosso portfolio de chamadas internacionais no final de 2013 então ficamos
muito competitivos com esse tipo de tarifa.
Sr. Rodrigo: o segundo ponto é relação a San Marino, a incidência entre torres
e câncer. Existe sim, existem vários estudos feitos sobre esse tema e essa no
passado era uma das razões para citar toda a burocracia necessária à expansão
de antenas quando se tratava de licenciamento urbanístico e ambiental no país.
A ONS, que é a principal organização responsável pela determinação dos
códigos relacionados a risco à saúde, incidência de doenças, relações entre
causa e efeito do ponto de vista de impactos em saúde pública, determinou já há
algum tempo - e nós podemos conseguir para você em particular com precisão o
estudo quando ele foi feito - mas já há algum tempo publicou um estudo no qual
ele relaciona os riscos de vários tipos de fatores, sejam eles comida,
alimentação, atividade, a proximidade de torres de celular, poluição, a poluição
sonora, etc., e o risco de câncer ligado à proximidade de antenas de transmissão
celular está hoje na mesma categoria, sem nenhum tipo de exagero na mesma
categoria pela OMS de café e talco. É isso.
É uma particularidade curiosa, mas o nível de risco à saúde humana é o mesmo
risco do consumo de café ou do uso de talco. Por alguma razão esses dois
elementos acabaram entrando na comparação da OMS.
Mas de fato existia muita especulação quanto ao risco à saúde. Já foi
demonstrado incessantes vezes que esse risco não existe ou que é um risco
como qualquer outro, é um risco mínimo, desprezível; e de fato hoje nós já
temos um histórico de tempo de verificação desses efeitos bastante grande,
então não se trata de um estudo com uma base de observação muito recente ou
com inferência de futuro: é um estudo histórico com relação a essa incidência.
Então de fato existe muita polêmica, muita desinformação com relação ao tema.
Sr. Rogério: obrigado. Passamos agora à sessão de jornalistas. Por favor a
plenária. Identifique-se por favor e em seguida a pergunta. Vou passando agora
para a jornalista.
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Sra. Luciana, Agência Reuters: Luciana, Agência Reuters. A primeira é sobre
M&A ainda: eu queria saber se a empresa, se a Telecom Italia ou a TIM já
recebeu uma oferta de compra da Oi da Vivo e da Claro.
E a segunda pergunta é sobre o desembolso do leilão de 4G, quando eles vão
começar a ter impacto nos resultados da empresa, quando eles vão iniciar.
E a terceira pergunta sobre as perspectivas de adições líquidas no ano que vem
tendo em vista o cenário econômico mais desfavorável.
Sr. Rodrigo: obrigado. Vamos lá diretamente para sua primeira pergunta: não
existe nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de
negociação, nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de nada. O que existe muita
especulação.
Em particular eu gostaria de me referir a uma matéria que foi publicada na
sexta-feira dando como certo um acordo, o fechamento de toda uma divisão e
com dados, etc., e nós entramos com uma carta para a Folha de São Paulo
ressaltando nossa preocupação e a nossa indignação com esse tipo de
veiculação uma vez que ela não se baseia em absolutamente nenhum dado, em
nenhum fato.
Na sequência dessa reportagem na sexta-feira a CVM informou, enviou um
ofício às três operadoras listadas embolsa no Brasil - uma vez que esse tipo de
notícia pode ter um impacto muito significativo na oscilação das suas cotações
ao longo dos pregões - e as três empresas sem nenhuma exceção (então nós,
Telefonica - Vivo e Oi) enviaram as respostas ao ofício da CVM confirmando que
não existia nenhum tipo de acordo.
A Telefonica mencionou não estar nem envolvida e nem participando de
nenhuma discussão e nem assinando qualquer acordo ou fazendo qualquer
proposta. A Oi mencionou que já havia dito algum tempo que essa era uma das
suas opções estratégicas mas que não existia nenhum tipo de acordo e
obviamente do nosso lado a mesma coisa.
Então a pergunta é a gente tem muita especulação, até porque vamos lá:
entrando numa consideração muito em relação ao cenário é um cenário onde
existe todo e qualquer tipo de hipótese, sobre possibilidade de reconfiguração ou
configuração estratégica.
E obviamente nós trabalhamos com as nossas hipóteses de plano principal,
mas sempre atentos a essas possibilidades. Então nós não estamos de olhos
fechados às possibilidades porque nós queremos ser protagonistas nesse
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processo. Agora a nossa atenção principal, é bom ressaltar mais uma vez, está
centrada, focada na execução do nosso plano de longo prazo.
E é até para isso, talvez até fazendo um vínculo com a tua segunda pergunta
em relação ao 4G, que nós fizemos um investimento na nova frequência - aliás
não todas as operadoras adquiriram a frequência 4G, só três das quatro
operadoras móveis de maior porte adquiriram a frequência 4G, a TIM sendo uma
das três - e essa frequência vai complementar a estratégia de atendimento no
longo prazo.
Existe do ponto de vista de disponibilidade do uso dessa frequência um período
no qual ela ainda não vai estar disponível porque é um período onde vai ser feita
a limpeza das faixas hoje atualmente ocupadas pela transmissão de TV aberta e
essas faixas estão sendo transferidas gradualmente para o mundo digital ou
deslocadas quando já foram digitalizadas mais ainda se encontram no meio da
faixa. Vai existir todo um processo de limpeza que vai durar os próximos dois
anos aproximadamente e então as primeiras frequências do novo leilão 4G
deveriam começar a estar disponíveis somente no final de 2016 ou começo de
2017.
Existe todo um esforço do nosso lado para fazer com que exista uma
antecipação desses prazos sempre que tecnicamente possível e então a nossa
discussão toda hoje na condução e na formação da EAD é de garantir que dado
que exista um processo eficiente de limpeza da faixa - e nós realmente
acreditamos que é possível existir uma eficiência na limpeza dessa faixa - que
seja possível também a antecipação do prazo de disponibilização para uso
comercial da frequência de 700 MHz.
E ela vai complementar de maneira muito interessante a frequência 2,5 que
essa sim já gera resultado, já tem um crescimento muito acelerado no uso de
dados na frequência 4G e como nós comentamos a TIM passou de 1 milhão de
usuários 4G num período recente, tem um market share de 30% na atual
frequência de 2,5 G que é a mesma usada por todas as operadoras e vai
continuar investindo de maneira bastante forte para fazer com que o 4G seja
talvez a principal opção de uso de dados móveis no futuro.
Sr. Rogério: mais uma na plateia.
Sr. Rodrigo: só em relação e complemento da tua pergunta do pagamento de
licença obviamente essa é uma análise que como nós já mencionamos algumas
vezes está sendo feita do ponto de vista puramente financeiro, então o
Guglielmo e os time do Guglielmo estão discutindo conosco o cabimento de
todas as opções disponíveis sejam elas de pagamento à vista, sejam elas de
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pagamento nas condições apresentadas pela Anatel no leilão. Existe obviamente
todo um incentivo para um pagamento à vista, e isso está sendo considerado e
vai ser tomada a decisão muito em breve.
Em relação a adições líquidas aqui cabe destacar o que eu mencionei para
vocês ao longo da apresentação: o nosso mercado é um mercado que cada vez
mais vai apresentar uma característica de crescimento através do uso e não
necessariamente crescimento através da base.
Então seria até mesmo razoável esperar que ao longo dos próximos três anos
exista um processo que, dada a redução da VU-M em 2016, 2017, 2018 muito
mais para o final do período, exista até mesmo em algum momento uma
desaceleração no ritmo de número de usuários por exemplo pré-pagos dada a
consolidação de sim card de 2 para 1 e então o ritmo de adições líquidas talvez
não seja o principal, o melhor indicador hoje para garantir a sustentabilidade do
futuro.
Mas ao mesmo tempo nós temos apresentado um ritmo de adições líquidas
recente bastante saudável, mantivemos a liderança no pré-pago, continuamos
crescendo no segmento pós-pago e vamos continuar sempre que ainda existir
espaço para esse crescimento explícito sendo um dos players mais importantes
salvar em relação à participação em market share.
Sr. Bruno Rosa, Jornal O Globo: Bom dia, Bruno Rosa, Jornal O Globo. Eu
queria entender um pouco qual é o projeto ou a proposta que a TIM vem
trabalhando hoje para continuar como protagonista nesse processo de
consolidação aqui no Brasil. Quando a gente fala nessa questão desse contexto
de consolidação a gente vê o BTG trabalhando numa proposta para comprar a
TIM Brasil e eu quero saber como é que está TIM do outro lado nesse
movimento também como protagonista.
Existe algum projeto hoje, alguma proposta em relação à Oi como vem se
falando? Que projeto esse? É uma fusão, uma aquisição com Oi? E confirmar se
o Bradesco também é o único banco que está participando desse processo.
Sr. Rodrigo: nós já comentamos isso Bruno em fato relevante à CVM, já
dissemos publicamente várias vezes eu volto a repetir: o nosso principal projeto
é um projeto de execução do plano de crescimento em banda larga móvel para
os próximos três anos. Esse é o nosso principal projeto, esse é o projeto que
hoje consome a atenção da gestão...
Operadora: senhoras e senhores por favor aguardem. Senhoras e senhores
por favor aguardem, dentro de alguns segundos reiniciaremos a conferência.
Senhoras e senhores por favor aguardem.
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Sr. Rodrigo:... assim como existem outros bancos e aí existem... ao longo do
tempo nós temos trabalhado, trabalhamos com vários bancos. No caso da GVT
nós trabalhamos também com o Citibank, a Telecom Italia trabalha com alguns
outros assessores financeiros e isso vai continuar acontecendo numa dinâmica
natural de gestão de uma operação desse tamanho.
Se você está inserido num ambiente competitivo, num cenário altamente
sensível a mudanças estratégicas dados movimentos não orgânicos, você tem
que estar preparado para reagir e se posicionar à medida em que você monitora
esse ambiente e essa é a nossa dinâmica de operação. Agora é muito
importante de fato separar o foco operacional do foco de outras operações e de
outros tipos de projetos que não o foco no dia-a-dia.
A nossa principal tese e como nós estamos atuando é que a nossa proposta de
operação e plano de operação de entrega de resultados não depende de alguns
tipos de movimento que não sejam aqueles movimentos simplesmente de
execução do nosso plano. Talvez isso não seja a mesma situação em que isso
encontra. O nosso plano só depende de nós mesmos.
Essa é uma questão que não dá para te responder nem que sim nem que não;
ela teria que ser analisada com um nível de detalhe muito superior a uma
especulação superficial. Obviamente qualquer tipo de operação num mercado
onde você tem um número de quatro, cinco, três, qualquer tipo de operação está
sujeita a sinergias mas também está sujeita às des-sinergias, está sujeita a uma
série de outros custos não necessariamente positivos.
E obviamente esse tipo de análise é uma análise que tem que ser feita em
detalhe. Agora não cabe comentar, uma vez que nós não declaramos que
estamos trabalhando em nenhum tipo de projeto específico e não caberia
comentar o detalhe de um projeto específico.
Sr. Rogério: próxima pergunta da plateia novamente por favor, jornalistas.
Sr. Rodrigo Carro, Brasil Econômico: Rodrigo Carro, Brasil Econômico.
Analisando os resultados que foram apresentados a gente vê lucro líquido e
Ebitda subindo mesmo com a receita líquida caindo e o Rodrigo falou bastante
da VU-M que é uma coisa... um declínio já conhecido. Eu queria saber se o pior
já passou com relação à queda, aos efeitos da queda da VU-M na receita da
empresa.
E a segunda pergunta você falou bastante em big data, em analisar torre por
torre, cidade por cidade; falou em small cells, em posto de gasolina, enfim, falou
em venda de torres. A gente pode dizer agora que vocês estão atacando os
33

custos de implantação de infraestrutura diante desse cenário de VU-M
decrescente ou isso é um plano mais longo prazo? obrigado.
Sr. Rodrigo: obrigado Carro. Sem dúvida quando a gente olha o cenário como
eu comentei é um cenário de transição. Se o pior já passou eu diria que do ponto
de vista de magnitude do decréscimo da VU-M ele vai continuar acontecendo ao
longo daquele calendário pré-definido pela Anatel: então existia uma queda de
25% recente, essa queda continua num patamar de 25 a 30% num futuro muito
próximo e ela só se acelera depois a níveis até superiores aos 25% (chega mais
próximo de 50% o decréscimo) mas já com o impacto do ponto de vista absoluto
muito menor.
Então ao mesmo tempo que a magnitude do corte aumenta o valor absoluto do
impacto desse corte em relação ao total de receita diminui, então um pouco
desse equilíbrio que deveria ser observado ao longo do tempo.
Como eu já comentei, uma vez que já existe uma queda gradual do impacto da
VU-M em relação ao nosso total seja de receita seja de Ebitda ele hoje é um
impacto bastante forte do ponto de vista de volume mas tem diminuído ao longo
do tempo. Então os dois efeitos talvez se compensem e existe ainda um cenário
de dois anos com um impacto bastante acentuado dessa queda mas com
impacto proporcional menor ao longo do tempo.
Em relação à tua segunda pergunta sem dúvida nenhuma hoje todo o tipo de
planejamento que nós fazemos tem como uma das principais considerações sim
atacar a eficiência de custos para um crescimento de infraestrutura futura. Sem
esse ataque de custos seria inviável pensar em um cenário onde a receita não
cresce tanto você manter um retorno para o acionista atrativo, e é isso que nós
temos buscado fazer, ou seja num cenário, onde você sabe que existe um
período de transição de receita você tem que atacar seja através de eficiência
operacional seja através de controle muito eficiente seja através de inovação a
tua equação de custo.
E aí a inovação nesse caso ela está presente eu diria, Carro, para dois efeitos,
com dois objetivos: um deles é atacar os custos sim; mas o outro é ganhar uma
eficiência na implantação da infraestrutura num serviço de excepcional
qualidade.
Então uma vez que você precisa fazer uma análise de onde um determinado
recurso é mais necessário, onde ele vai fazer mais diferença para o usuário se
ele for implantado na célula desse bairro ou daquele bairro, dessa quadra ou
naquela quadra, dessa cidade ou daquela cidade, se vai ser mais interessante
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implantar uma grande célula ou uma small cell? Um wi -fi ou trabalhar com uma
femtocélula na casa de um cliente corporativo?
Esse é o tipo de inovação que nós estamos fazendo. Obviamente ele ataca
também os custos, a eficiência da infraestrutura mas ele ataca principalmente a
questão de disponibilidade e qualidade do serviço.
Sr. Rogério: temos mais uma pergunta da plateia antes de voltar para a
conferência.
Sr. Vladimir, Investidor: Vladimir, investidor e associado à Apimec. Eu vou
voltar à questão das tarifas, uma coisa que incomoda muito a mim e creio que a
todo mundo: por que essa diferenciação muito grande de ligação de operadora
para operadora? Vocês por exemplo lançaram agora R$ 0,75/dia, mas isso só
funciona de TIM para a TIM; se for de TIM para uma outra operadora a tarifa
sobe muito grande. Por que isso? Não há possibilidade de se igualar essa tarifa?
Sr. Rodrigo: obrigado pela pergunta e de fato essa é uma característica que foi
desenvolvida não só no mercado brasileiro, em vários mercados ao redor do
mundo, uma vez que se a chamada trafega integralmente na nossa
infraestrutura o nosso custo é muito menor porque você não precisa pagar a
interconexão para a operadora do outro lado.
Então existe um custo associado a essa chamada quando ela sai da nossa rede
e passa à rede de uma outra operadora que é um custo que tem de ser
absorvido e remunerado, ou seja, a diferença de custo - não só a diferença de
preço - mas a diferença de custo de uma chamada que trafega integralmente na
rede da TIM o que trafega integralmente na rede de qualquer outra operadora
versus a diferença de custo de operação para a operadora de uma chamada que
tem que sair da sua rede e chegar à rede de uma outra operadora é muito
grande, realmente a diferença é bastante significativa por um custo regulatório.
Existe um custo de remuneração da infraestrutura do outro operador à medida
que você vendia uma chamada para ele e por isso existe essa diferenciação que
é uma diferenciação que sustentou inclusive a própria criação das infraestruturas
ao longo do tempo.
Agora é um cenário que tende a mudar. Ele já está planejado do ponto de vista
regulatório e é por isso que existe essa queda, a famosa queda na taxa de
interconexão, e a partir do momento em que a taxa de interconexão atinja
valores compatíveis com a remuneração do custo da sua própria rede a gente
certamente vai seguir um cenário de uma equiparação muito próxima do custo
das chamadas dentro da rede ou fora da rede. Enquanto esse cenário de
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equiparação dos custos de chamada não acontece obviamente é inviável você
pensar em dois custos iguais.
Agora ao mesmo tempo vale lembrar que com o tipo de movimentação e
tarifação em particular a TIM iniciou e o mercado todo seguiu seja do ponto de
vista do cliente pós-pago onde nós fomos os primeiros a introduzir um modelo
onde existe um pacote de minutos para outras operadoras e existe uma
chamada ilimitada dentro da própria rede, seja no segmento pré-pago onde
agora nós falamos por dia, um valor único de tarifa por dia, o custo efetivo de
ligação por minuto mesmo quando você combina o minuto dentro da rede e fora
da rede tende a ser um custo muito competitivo a nível internacional.
Hoje os nossos custos de minuto e excluídos os impostos estão entre os três ou
cinco mais baixos do mundo. Quando a gente inclui os impostos obviamente ele
sobe um pouquinho mas ele ainda apresenta um custo médio de minuto muito
atraente.
Para dar uma ideia para você o custo médio de minuto no cliente pré-pago,
imaginando obviamente que existem variações de quanto tempo um cliente
passa numa chamada ou quantas chamadas faz por dia, é um custo se
aproximando dos R$ 0,06/minuto. É um custo que realmente ao longo do tempo
evoluiu de maneira muito significativa e a estrutura regulatória do setor está
evoluindo para que isso possa acontecer também com todos os custos extra
rede.
Sr. Rogério: temos mais duas perguntas da teleconferência e depois
retornamos para encerrar.
Operadora: senhoras senhores nossa próxima pergunta vem de Ana Paula
Lobo, Portal Convergência Digital.
Sra. Ana Paula Lobo: Bom dia a todos. Rodrigo eu queria que você falasse um
pouco mais... você falou na sua apresentação mas foi muito rápido: a TIM já está
com 3173 antenas do 4G e São Paulo é grande prioridade no 4G. Qual é a
estratégia?
Porque no 3G a infraestrutura da TIM de acordo com os dados do Teleco fica
atrás das duas outras rivais; como é que vocês vão fazer o crescimento do 4G?
Vai ser proporcional ao 3G? Como é que vocês estão montando isso?
Sr. Rodrigo: obrigado Ana, bom dia. De fato existe um foco sim, um
crescimento muito focado na estrutura 4G que nós acreditamos ser uma
infraestrutura resiliente e preparada para o futuro em relação ao crescimento do
mundo de dados.
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É uma infraestrutura muito mais eficiente do que a infraestrutura 3G. Quando os
usuários estão conectados o nível de velocidade, o nível de compartilhamento, a
possibilidade de número de usuários conectados à mesma célula são todas
características muito superiores à característica do 3G
Nós acreditamos que ao longo do tempo vá acontecer uma redução significativa
dos custos de aparelho hoje de 4G que hoje talvez sejam a principal barreira de
entrada para a adoção da tecnologia e então vamos ter uma estratégia de usar a
tecnologia 4G de maneira muito focada.
Em relação ao comentário sobre infraestrutura 3G existe uma diferença em
relação à cobertura e em relação à população coberta. Quando a gente olha
para número de cidades nós de fato temos um número de cidades um pouco
menor talvez do que os dois primeiros colocados, mas quando você olha para a
população coberta essa diferença já não é proporcionalmente a mesma e nós
temos tido um foco em cobrir população e não exatamente cobrir só o número
de cidades de maneira bastante importante, e mais do que isso temos um plano
bastante agressivo também Ana de expansão da própria infraestrutura 3G.
Talvez você tenha notado em um dos nossos slides: só no começo do ano até
que nós já instalamos quase 1000 novos sites 3G. Quando você combina isso
também à aplicação da ampliação de small cells, da ampliação de femtocélulas,
ampliação de wi - fi a nossa ideia é também acelerar o ritmo de infraestrutura, de
crescimento da infraestrutura 3G de maneira muito importante.
E ao longo do tempo a ideia é ter uma infraestrutura seja no 4G seja no 3G que
é uma infraestrutura muito destacada em relação tanto à possibilidade de
cobertura potencial de número de clientes quanto de número de cidades, mas
mais do que isso preparada para crescimento com um nível de qualidade
diferenciado, um nível de qualidade destacado.
Sra. Ana Paula: obrigada Rodrigo.
Operadora: a próxima pergunta vem da Sra. Miriam Aquino, jornal Telesíntese.
Sra. Miriam Aquino: Bom dia a todos, eu sou a última, uma duvidazinha: ainda
em relação à infraestrutura no seu slide e voltando à questão da 4G, Rodrigo,
você coloca lá que a TIM hoje tem uma maior quantidade de antenas, o mesmo
que a Oi.
E aí eu tenho duas perguntas em relação isso: primeiro é relação ao RAN
sharing. Eu tinha entendido que o RAN sharing significava o mesmo volume de
investimento em torres das duas operadoras, eu acho que não e eu queria
entender por que vocês têm mais.
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E a segunda pergunta é: na venda das torres que vocês estão negociando vão
ser vendidas também as torres 4G ou não, é só a infraestrutura de 3G e 2G?
Essa é a primeira pergunta eu queria uma segunda, posso fazer direto.
Sr. Rodrigo: pode fazer já e eu respondo as duas, Miriam.
Sra. Miriam: a segunda pergunta é porque na hora que o Bruno estava fazendo
a pergunta a gente ficou um pouquinho em silêncio e não conseguiu ter a sua
resposta. Eu tenho uma dúvida em relação ao movimento de M&A - desculpa,
todo mundo já perguntou mas a gente jornalista é insistente com a questão: é
que vocês tinham comunicado algum tempo atrás que o Bradesco seria o banco
que estaria vendo novas oportunidades de negócio.
Então eu queria saber, como eu não ouvi a resposta, se continua sendo o
Bradesco o banco, se ele realmente está vendo todas as oportunidades de
negócio.
E queria fazer uma provocaçãozinha: é que você os o mesmo termo, a mesma
expressão que o novo presidente da Oi usa, que é o protagonismo, e eu queria
saber por que e onde vocês querem ser protagonistas o seu protagonismo é
diferenciado ao que a Oi pretende.
Sr. Rodrigo: ok obrigado Miriam. Começando pelo 4G o nosso acordo de RAN
sharing com a Oi continua extremamente bem-sucedido. Nós tivemos uma
implantação que ao mesmo tempo foi eficiente do ponto de vista de investimento
em Capex e permitiu a diferenciação do ponto de vista de market share, então
quando você olha por exemplo o que aconteceu com o market share em 4G
apesar de um acordo onde a infraestrutura de rádio é praticamente a mesma e
existe do nosso lado uma diferença bastante significativa de posição de market
share quando comparado com a Oi.
E o acordo é sim, Miriam, um acordo de investimentos equivalentes dos dois
lados com um número de antenas que ao final do processo poderia ser igual dos
dois lados. Obviamente o compartilhamento acontece só no rádio e na antena e
não acontece de toda essa infraestrutura para trás, ou seja, não
necessariamente vocês precisa ter o mesmo número de ativações; você pode ter
uma infraestrutura que está disponível no ponto de vista de rádio e a antena não
está ativada, não está licenciada do ponto de vista individual para cada
operadora, e por isso a diferença em alguns casos no ponto de vista de número
de antenas na cidade. Mas em tese deveria ser um acordo bastante
proporcional, equivalente para os dois lados.
O processo de venda de torres ele inclui sim uma parte de torres 4G.
Obviamente isso faz parte de toda uma discussão, de um framework de
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negociação bastante intenso, e está seguindo um processo como eu já comentei
que deveria ser concluído até o final deste ano.
Em relação à tua pergunta sobre movimentação de M&A eu respondi que sim,
nós continuamos trabalhando com o Bradesco. O Bradesco tem nos
assessorado em diversas análises e continua trabalhando conosco. Então eu
confirmo sim o teu entendimento, ele continua sendo um dos assessores
financeiros com os quais nós trabalhamos.
Em relação à palavra protagonismo eu posso assegurar para você Miriam que
obviamente eu não conheço todo o planejamento da Oi, e eu sei que o Bayard,
que eu respeito bastante, assumiu recentemente a posição; mas posso garantir
para você que a palavra protagonismo para nós já estava estabelecida bastante
antes de Futurecom, tá?
Sra. Miriam: só uma questão: eu entendi também na sua apresentação Rodrigo
que a venda das torres é uma condição para vocês aumentarem os
investimentos em novos ativos, é isso?
Sr. Rodrigo: Não, nós não fizemos essa vinculação Miriam; o que nós falamos
é que a venda das torres nos dá flexibilidade adicional em relação a toda a
flexibilidade que a gente já tem.
Sra. Miriam: muito obrigada.
Sr. Rogério: mais uma pergunta da plateia e já estamos quase encerrado, foi
longa a conferência.
Sra. Renata XXX: O senhor comentou sobre endividamento e disse que... falou
de forma positiva sobre o endividamento. Eu queria entender de que forma esse
endividamento pode favorecer esse protagonismo permitindo uma alavancagem
maior e quais são os limites que vocês consideram saudáveis para essa
alavancagem num cenário de consolidação.
Sr. Rodrigo: Renata eu passo a palavra para o Guglielmo que é o nosso CFO
que pode comentar, isso de maneira geral é sempre mais flexibilidade igual a
melhor, mas passou palavra para o Guglielmo.
Sr. Guglielmo: agora como resposta geral de nenhuma forma o endividamento
hoje constitui uma limitação para as atividades operacionais da TIM. Como
falamos, operamos sob uma margem de liquidez absolutamente tranquila. O
nosso gerenciamento financeiro também desde um ponto de vista desde net
financial expenses está dando resultados importantes, então não vemos nenhum
tipo de limite de endividamento.
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A TIM mantém acesso ao crédito bancário de uma forma importante, temos um
outstanding creditício absolutamente saudável e então gerenciamos o
financiamento para otimizar o projeto de desempenho do Capex da empresa.
Sr. Rogério: fazemos a última é passamos...
Sr. XXX: Sou um misto de analista jornalista, eu trabalho também para a revista
Plurale que é uma revista que se dedica basicamente à sustentabilidade. Você
falou sobre isso aqui e só por isso eu fiz essa última pergunta: é basicamente
como é que a TIM encara isso e especialmente no que diz respeito a meio
ambiente, recursos humanos em termos de saúde e previdência privada.
Sr. Rodrigo: obrigado pela pergunta eu vou fazer um comentário rápido mas
passou palavra para o Mario que é o nosso diretor de relações institucionais e
hoje sustentabilidade para nós é sim uma consideração bastante importante.
Nós somos uma das poucas operadoras a fazer parte do ISE e hoje temos toda
uma dinâmica, uma disciplina em relação à sustentabilidade seja ambiental seja
empresarial.
Mas eu passo a palavra para o Mario talvez fazer alguns comentários
adicionais.
Sr. Mario Girasole: Obrigado pela pergunta, bom dia a todos. O foco da TIM
sobre temas de sustentabilidade em geral seja pelo lado ambiental seja pelo
lado também de temas sociais incrementou-se muito ao longo dos últimos dois
anos, mas no último ano em particular como destacou o presidente a gente é
uma das poucas empresas de telecomunicações, talvez a única, e este ano a
gente espera, pelo sexto ano consecutivo fazer parte da carteira do ISE da
sustentabilidade da Bovespa, cujos resultados até 2015 serão divulgados até o
final de novembro e a nossa expectativa é não só ser confirmado mas melhorar
ano a ano o desempenho.
Por outro lado cabe destacar que no âmbito de uma nova função que foi criada
na empresa de responsabilidade social corporativa a gente lançou também um
ano atrás, um pouco mais de um ano atrás a iniciativa do Instituto TIM que está
dando grandes satisfações com projetos sociais em geral, projetos voltados à
educação tendo tecnologia móvel como principal habilitador que efetivamente
talvez a gente possa trocar com a Apimec algum sentido dessa experiência.
Nos acresce, nos orgulha ter um instrumento maior de cidadania de uma grande
empresa como TIM.
Sr. Rogério: passamos agora para o Carlos para consideração final e Rodrigo.
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Sr. Carlos: Em nome da Apimec eu parabenizo a equipe da TIM que veio
completa, esclareceu todas as dúvidas, deu um banho de transparência. Fiquei
bastante impressionado com a TIM. Quero parabenizar todos pela transparência.
Atendeu a todos os atores do mercado e isso que eu acho que é função de uma
empresa.
Então eu parabenizo vocês, convido-os para um novo encontro e acho que
vocês estão no caminho certo. Nesses 45 anos de Apimec vocês marcaram com
essa reunião e a classe dos analistas deve está muito satisfeita de ver uma
empresa de telecomunicação sendo tão transparente no mercado como foram
vocês hoje aqui.
Sr. Rodrigo: Muito obrigado Carlos. Nós é que agradecemos a possibilidade de
participar desse evento na Apimec. É uma satisfação poder interagir diretamente
com o mercado, com todos os seus atores como você mesmo mencionou sejam
analistas, investidores, jornalistas e público de maneira geral, até porque nós
acreditamos de fato que o tipo de atuação da TIM hoje tem um impacto
fundamental na construção do desenvolvimento econômico-social do país.
Sempre dissemos e vamos continuar dizendo que uma das nossas grandes
funções tem sido a inclusão social e possibilitar o acesso à inclusão econômica e
social de cada vez mais um número maior de usuários.
Então para nós é uma satisfação poder participar de um evento como esse e
mais uma vez também poder apresentar resultados que são resultados
satisfatórios para os nossos investidores nós acreditamos, e esperamos poder
continuar contando com esse tipo de oportunidade de interação. Para nós
transparência é um dos nossos valores fundamentais e então vamos seguir
exercitando-a de maneira bastante intensa.
Muito obrigado pela participação de todos, nos vemos em algumas das
próximas conferências.
Operadora: Com isso concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações.
Sr. Carlos: Aproveitando a oportunidade a Apimec gostaria de marcar essa
reunião com a entrega de um selo comemorativo a essa primeira reunião aqui e
com a TIM. Eu chamo o nosso amigo Nilton que é sócio da Apimec para fazer a
entrega ao presidente Rodrigo Abreu do selo comemorativo dessa reunião.
Operadora: Com isso 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
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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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