Local Conference Call
TIM Participações
Resultados do Terceiro Trimestre de 2016
1º de Novembro de 2016
Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de
divulgação dos resultados do 3T16 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 o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho.
Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou
não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos à TIM
Participações podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos
planejados.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência queira, por
favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Tostes, Diretor de RI da TIM. Sr.
Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá bom dia a todos, obrigado pela participação a mais uma
conferência de resultados da TIM. Eu agradeço a presença também de todos os
diretores ao nosso call e eles estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas.
Eu vou passar agora a palavra para o Stefano para apresentar as principais
mensagens do 3T e em seguida a sessão de perguntas e respostas. Stefano por favor.
Sr. Stefano de Angelis: Obrigado Rogério, bom dia a todos e obrigado pela
participação em nossa conferência de resultados.

Na lógica de fazer diferente farei uma passagem sobre os principais pontos do nosso
resultado, mas sem entrar em detalhes mais pontuais, assim podemos deixar mais
tempo para sessão de perguntas e respostas.
Como eu disse em nosso último encontro de divulgação já foi possível verificar no 2T
algumas evidências de melhoria tanto no cenário macroeconômico como nas nossas
operações. Sinais de melhoria se confirmam novamente no 3T e possivelmente
estamos diante de uma transformação que poderá trazer benefícios para empresa.
Observamos na página 2 o indicador de melhora operacional com a contínua
aceleração das adições líquidas no segmento pós-pago atingindo 658.000 novas linhas
no acumulado do ano, patamar bem superior a nossa média histórica e sobretudo
investimento nos últimos trimestres.
Outra evidência de melhoria está no serviço de dados, onde atingimos a marca de
50% dos usuários totais usando esse tipo de serviço. Todo esse percurso de melhoria
que mencionei está trazendo aceleração da receita e do Ebitda, sendo que este último
já apresenta variação positiva se comparado com igual período de 2015.
Se olharmos na comparação trimestral fica ainda mais evidente processo de mudança
de trajetória na receita e no Ebitda com a ambas linhas em crescimento de 3,4% e
8,2% respectivamente. Ainda como evidência de melhoria operacional eu gostaria de
chamar atenção para a mudança que está ocorrendo com a nossa base de usuários.
No segmento pré-pago conforme apresentado na página 3 continuamos com política
rígida de desconexão que traz um efeito de redução de quantidade, mas se olharmos
para a qualidade da base podemos ver que mais de um terço já são usuários
recorrentes do serviço, ou seja os mecanismos de defesa para a base pré-paga estão
funcionando.
Já para o segmento pós-pago adicionamos mais de 400.000 linhas se compararmos
com dados do 3T15. O aumento no pós-pago que deve se acelerar nos próximos
meses vem de um saldo positivo de portabilidade numérica e também de migração do
pré-pago. Ao final do trimestre o segmento pós-pago atingiu 22% da base total, um
aumento frente aos 19% do ano passado. Importante dizer que essa melhoria da
qualidade da base de assinantes não provocou mudança na estrutura de custo na
obtenção de novos clientes, ou seja o custo de aquisição e a inadimplência estão com
performances consistentes.
A nova dinâmica da base está sendo ajudada por uma abordagem de oferta com o
conceito de mais por mais, ou seja oferecer mais serviço acompanhado de um
reposicionamento de preço. Essa mecânica como apresentado no slide 4 tem dado
resultado e para todos segmentos temos visto melhora na performance de aquisição de

clientes e migrações... desconexão e aumento da receita média por usuário de forma
sequencial.
Com mudança no perfil de uso dos clientes muito mais voltados para dados as nossas
ofertas foram ajustadas para atender essa demanda e o resultado tem sido muito
positivo. Já por alguns trimestres o serviço de dados tem crescido altas taxas e nesse
trimestre como demonstrado no slide 5 vimos uma aceleração no crescimento que
atingiu 20% ano contra ano na receita de serviços de conectividade e de conteúdo.
A receita por usuário de dados cresceu 31% na comparação anual. Como elementos
de alavanca do crescimento do serviço de dados observamos forte aumento na
utilização com maior penetração de smartfones em nossa base, um crescente número
de usuários 4G que já soma cerca de 14 milhões de linhas representando 53% do
tráfego total da nossa rede.
Naturalmente esse crescimento expressivo em dados só é possível com uma
infraestrutura muito bem desenvolvida. Estamos avançando de maneira muito intensa
na rede sem fazer incremento nos gastos, ou seja estamos fazendo mais com menos
recursos.
Na página 6 observamos que no 3G chegaremos ao final do ano com mais de 2800
cidades cobertas, ou seja 91% da população urbana coberta e um salto de quase 10
p.p. frente ao ano passado.
Já no 4G o salto será ainda maior e atingiremos cerca de 72% da população urbana
coberta ao final do ano, o que representa 24 p.p. acima dos números de 2015.
Teremos mais de 1000 cidades cobertas com o 4G. Ainda na parte de cobertura a
quantidade de sites em 4G deve atingir cerca de 10.000 ao final deste ano.
A apesar do grande avanço de infraestrutura o valor dos investimentos recuou 14%
ano sobre ano e atingiu 2,8 bilhões... em 2016. Temos pela frente uma grandíssima
oportunidade de seguir expandindo nossa vantagem de cobertura no 4G, sobretudo
através de duas ondas: a primeira com o refarming da frequência de 1800 Mhz e a
segunda com a chegada do 700 Mhz.
O crescimento de cobertura móvel acompanhado pela infraestrutura fixa
proporcionando a marca de 90% de nossos sites estando conectados com nossa
própria rede conforme os dados apresentados na página 7. A quantidade de sites
conectados com fibra ótica cresceu em 20% na comparação anual. Essa evolução
possibilitou por exemplo que 40% do tráfego já esteja na rede 4G nas principais
cidades.

Crescer a rede tanto em coberturas como a incapacidade tem como objetivo principal
a melhoria da experiência dos usuários e os indicadores que medem essa experiência
tem apresentado avanços importantes: indicadores técnicos como acessibilidade à
rede e queda de conexão apresentaram melhoras tanto na rede 3G como 4G. Os
indicadores de satisfação continuam evoluindo, representado por exemplo na demanda
no Procon onde a TIM é a menos acionada.
Ainda como demonstração da melhoria que temos conseguido a revista norteamericana Forbes em parceria com empresa especializada em avaliação de redes
GWS fez uma pesquisa no Rio de Janeiro durante as olimpíadas, onde a TIM foi
avaliada como a melhor rede levando em consideração vários parâmetros como
latência, velocidade e cobertura entre outros.
As melhorias tanto do ponto de vista comercial, de marketing e rede estão se
traduzindo em avanço no campo financeiro também. No 3T os resultados na página 8
confirmam a inversão de tendência apresentada no trimestre anterior. A despeito de um
número ainda negativo na receita de serviço móvel na casa de -3% ano sobre ano
houve substancial melhora comparada com -9% e -7% no 1T e 2T respectivamente.
Se olharmos para o efeito da VU-M que em breve não está mais presente o
desempenho da receita já seria positivo em 0,4%. O ARPU atingiu R$ 18,40, um forte
crescimento de 12% sobre igual período de 2015. Essa recuperação nas receitas é
devida à maior incidência da componente de dados em nosso negócio e os ajustes nas
ofertas que possibilitaram o crescimento do segmento pós-pago de ofertas pré-pagas
por recorrência.
Passando para parte de custo na página 9 novamente conseguimos manter um
excepcional resultado mesmo em um cenário ainda com alta taxa de inflação. As
despesas totais caíram no trimestre quase 8% ano sobre ano. Para efeito didático
dividindo o Opex em três grupos: volume de tráfego, marketing e vendas e por último
processos observamos ótima performance sobretudo na parte de processo que envolve
pessoal, G&A e outros com queda anual maior que 16%.
Outro destaque seria a parte de despesas por interconexão em mais 1%, mesmo
correndo aumento anual de tráfico de dados próximo a 55% ano sobre ano, aumento
de cobertura, inflação no custo de energia e de aluguéis da rede.
No geral seguimos com uma abordagem de estrito controle de custos. O nosso plano
bienal conforme anunciado recente prevê uma economia de aproximadamente R$ 1,7
bilhões para os três anos. Nesses nove meses de 2016 já chegamos a marca de R$
836 milhões.

Nesse trimestre e conforme apresentado na página 10 estamos de volta ao mundo
positivo na comparação ao ano sobre ano do Ebitda. Se desconsiderarmos o efeito da
VU-M o Ebitda teria crescido acima de 2%. Na análise contra o segundo trimestre o
Ebitda cresceu 8,2%.
Destaco também a expansão da margem Ebitda que atingiu 33,4% nesse trimestre,
uma melhora substancial versus o 3T15.
Por último outros dois destaques importantes são a expansão da geração de caixa
indicada pelo resultado do Ebitda menos Capex que atingiu 862 milhões e o lucro
líquido que cresceu 14% no ano e atingiu R$ 200 milhões.
Conclui-se o resultado trimestre com mensagem de que estamos entrando em um
ciclo mais virtuoso. Temos evidência que a operação está melhorando e ancorada pela
melhoria também no ambiente político e macroeconômico.
Acima desses fatores temos adotado uma postura mais racional e acreditamos que
será de benefício para o setor como um todo.
Como perspectiva eu diria que seguiremos buscando um perfil de empresa mais
enxuta, com processos mais modernos e foco nos resultados. Estamos confiantes que
possuímos todas as alavancas para capturar a oportunidade de crescimento do
mercado de banda larga e do segmento pós-pago, confirmando ao mesmo tempo ainda
uma vez a liderança no segmento pré-pago.
Retorno agora a palavra agora o Rogério para a nossa sessão de perguntas. Rogério.
Sr. Rogério: obrigado Stefano. Passaremos agora à sessão de perguntas e respostas
primeiro para analistas e em seguida para os jornalistas. Operadora por favor.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez. Para
fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a pergunta da lista digite e
asterisco dois.
A primeira pergunta vem de Diego Aragão, Morgan Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá bom dia a todos, obrigado pela pergunta. É uma pergunta com
relação ao seu tráfego incoming. Queria saber hoje qual percentual da sua base aderiu
aos novos planos, no pós-pago quem migrou para novos planos, e qual vem sendo a

resposta em tráfego entrante. Eu estou perguntando porque nas minhas estimativas a
princípio o MOU incoming está crescendo quase 40%, então só queria saber se esse
número faz sentido, obrigado.
Sr. Pietro Labriola: Bom dia Diego é Pietro Labriola. A nossa customer base a oferta
está continuando a aumentar muito rapidamente. Também se você olha a essa altura a
oferta também para os net temos um gap mais baixo... É verdade que está crescendo o
ARPU... e o tráfego incoming; mas eu acho que o lançamento de ofertas também da
parte de alguns concorrentes com o inserimento do tráfego incoming... do tráfego offnet, desculpe, vai também balancear majormente o número de minutos do tráfego
incoming.
Quando se fez o lançamento oferta estava calculado o ratio entre o tráfego off-net e
tráfego incoming, porque a ideia era que para cada de tráfego off-net que vai ser
gerado... dos clientes vamos ter um minuto de tráfego incoming. Na verdade estava um
ratio levemente menor porque... a concorrência lançou oferta com tráfego off-net.
Agora que Vivo e Claro juntos com Oi que fez a mesma oferta da TIM esse percentual,
esse ratio, vai aumentar e acho que pode ser também uma boa alavanca no próximo
ano comparado com os outros.
O percentual de penetração da nova oferta sobre a customer base pós-pago é de
40%.
Um outro ponto muito importante é que das análises que... prevalentemente... temos
uma redução do churn sobre a oferta nova, porque... ter uma customer base com mais
ou menos dados, tráfego on-net e tráfego off-net vai gerar um risco de... shock billing,
então o cliente vai ter um nível de satisfação aumentado e um nível de churn mais
baixo sobre a nova oferta.
Por essa razão a expectativa é que para o próximo ano com um incremento da
penetração da nova oferta vamos ter também um melhoramento sobre o nível de churn
que vai ser refletido sobre o crescimento do net add. O crescimento do net add que
temos sobre o pós-pago nos últimos meses... uma atratividade muito forte de oferta e
um melhoramento da nossa capacidade de venda. Mas ao mesmo tempo uma redução
do churn. Isso é muito importante também para o nosso controle do custo da venda.
Sr. Diego: perfeito obrigado.
Sr. Rogério: obrigado Diego.
Operadora: a próxima pergunta vem de Marcelo Santos, J. P. Morgan.

Sr. Marcelo Santos: Bom dia a todos, obrigado por pegarem a pergunta. São duas
perguntas, a primeira vocês tiveram essa melhora de performance no crescimento da
receita de serviços móveis. Você poderia dar alguma cor de como isso aconteceu no
pré e no pós-pago, o que melhorou mais, o que melhorou igual?
E também se também se pudesse dar alguma visibilidade de quanto a expansão de
cobertura 3G e 4G ajuda nisso, quer dizer o quanto a receita acelerou nas regiões em
que vocês já tinham uma cobertura versus o quanto agregou à nova cobertura. Alguma
cor sobre isso seria muito interessante.
Sr. Stefano: Marcelo, os efeitos da receita... estamos sendo alavancados pela receita
de dados que está beneficiando o pré e o pós. Obviamente quando nós olhamos a
comparação ano a ano eu sempre vou dizer a mesma coisa: o resultado da
comparação ano a ano depende não só do resultado desse ano mas também do que
estava acontecendo ano passado.
E nesse sentido o trend que temos muito positivo está no segmento do pós-pago e
sobretudo no controle, porque ano passado o controle está claro o net adds não estava
impulsionando o resultado tanto quanto está acontecendo agora, e isso está claro nos
detalhes da apresentação... essa informação no ano passado o crescimento do póspago estava no controle com o baixo valor do ARPU, o que internamente nós
chamamos de controlinho, que era um plano pós-pago com ARPU que não chegava a
R$ 20.
Então hoje boa parte desses resultados ano a ano vem de uma base de pós-pago e
sobretudo no controle. Quando olhamos o investimento mês a mês, trimestre a
trimestre a grande alavanca está sendo parte de dados... 3G e 4G temos duas
diferenças: no 3G nós estamos fazendo esforço para aumentar a nossa cobertura, e
nesse caso nós estamos trazendo dados em regiões onde nós estávamos só com o
serviço 2G, então isso está criando um efeito positivo porque vai abrir novas
oportunidades de investimento de usuários.
Você sabe que temos um plano de ter mais de 1000 cidades, provavelmente 80%
desse resultado já vai ser atingido no final deste ano sendo que 20% vai se completar
em janeiro, no máximo fevereiro de 2017. Nesse caso o benefício vem de novos
clientes e nós estamos vendo esse benefício claramente.
Na parte do 4G voltamos a um efeito muito mais positivo não tanto em número de
usuários quanto em ARPU de dados. Nós estamos usando essa alavanca do 4G
sobretudo no segmento pós-pago sendo que no pré-pago isso nos está ajudando a
transformação da nossa base em 2G, chamamos assim, voz e SMS, em voz, SMS e
dados.

Sr. Marcelo: perfeito obrigado.
Sr. Rogério: obrigado Marcelo.
Operadora: a próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Sr. Fred Mendes: Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas
também, a primeira delas aqui na linha de impostos na parte de serviços reduziu em
cerca de 17%. Uma redução disso vem da queda de receita, está claro; mas eu queria
entender se a outra parte se refere ao mercado um pouco mais racional, algum tipo de
estratégia m ais específica da empresa.
E a segunda pergunta se vocês pudessem falar um pouquinho sobre os novos planos
de pré-pago de 3G e de 4G que contemplam somente dados e não voz . Qual o
racional e desse plano e o tipo de perfil de cliente que está conseguindo atrair?
Obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Rodrigo. Vou responder a primeira e a segunda eu passo ao
Pietro. Sobre o tema dos impostos temos uma somatória de impactos. Por exemplo
estamos, como está claro, mudando mix de revenues. As três grandes mudanças no
mix dos revenues são menos aparelhos que tem uma incidência tributária diferente,
mas que tem uma outra incidência tributária diferente é o serviço de telecomunicações
e depois tem um componente de...
Tudo isso e está criando um efeito positivo junto a outro efeito positivo que é a redução
do desconto embutido - chamamos assim, não sei se está correta – nessa linha de
impostos e isso reflete também... eu não falaria só de uma maior racionalidade no
mercado; também uma maior simplificação na apresentação da oferta ao cliente,
porque quando você coloca a fatura valor bruto, desconto, impostos...
E então tirando o componente de impostos de descontos nós preferimos falar o plano
que você escolheu são R$ 45,00 e não são um plano de 75 com desconto de 30 e o
cliente acaba... gerando custo, não entendendo... oferta. Para o pré-pago...
Sr. Pietro: para o tema da oferta 3 Giga e 5 Giga estamos tentando sobretudo... o
cliente para a migração para oferta pré-paga como um valor mais alto. O objetivo, a
estratégia é de incrementar o ARPU do cliente pré-pago para depois migrar ele sobre o
controle.
Também alguma dessas ofertas vai ter uma reação muito, muito rápida... fazemos
lançamentos desse tipo de oferta vamos ter um cap... pessoas que podem assinar esse
pacote. Isso é muito importante para nós. Continuando a ter a máxima racionalidade,
porque nesse momento é muito importante... não destruir o valor... desse pacote. No
caso do 3 Giga e 5 Giga se você vai olhar o prazo o cliente que vai pegar o 3 Giga

depois é muito simples de migrar sobre pacote controle ou algumas vezes também
sobre o pós-pago.
Eu lembro que até hoje no mercado brasileiro está ainda um número muito alto de
clientes pré-pagos que estão trabalhando juntos com ao menos dois, utilizando o
aparelho com ao menos dois operadores. Então quando vamos olhar o ARPU temos
que imaginar no consolidamento do chip a possibilidade de atingir um ARPU mais alto.
Sr. Fred: perfeito muito claro pessoal, obrigado.
Operadora: a próxima pergunta Vitor Tomita, Itaú BBA.
Sr. Vitor Tomita: bom dia a todos, primeiramente parabéns pela performance no
controle dos custos. Nessa linha nós gostaríamos de entender se há espaço para mais
disciplina e quais seriam os principais drivers de redução de custos que ainda podem
ser acionados nos próximos tris.
E nós gostaríamos de entender também como vocês estão vendo a tendência de
consolidação de sim card em comparação com as expectativas que vocês tinham
considerando a melhora do cenário macro que a gente está vendo atualmente,
obrigado.
Sr. Stefano: na parte do Opex a redução de custo nesta primeira parte da
implementação do contention program como nós chamamos isso internamente eu diria
que o principal elemento foi disciplina, rigor, foco em que necessitamos e um grande
esforço para renegociar os valores que estavam incluídos no nosso relacionamento
com os parceiros feito pela nossa área de suprimentos.
Agora vem uma etapa muito importante não só para redução de custo, mas também
para a eficácia comercial que vem da melhora dos processos. Isto obviamente vai
demorar alguns meses a mais, não estamos falando de anos; e isso vai ser muito
evidente não só na nossa capacidade de confirmar e fazer melhor o resultado que foi
apresentado no nosso... plan, mas também nessa capacidade que já estamos vendo
hoje que é de sustentar o crescimento da componente comercial sem necessidade de
aumento de custo, do mesmo tamanho, do mesmo size do crescimento que nós
esperamos sobretudo na componente de... do pós-pago.
Agora na parte de consolidação sim, o Pietro está tocando esse tema. É claro que o
mercado da TIM se vai consolidar no segmento do pré-pago onde nós temos a maioria
do segundo sim. Essa vai ser uma das... digamos a nossa tarefa mais importante nos
próximos meses, que é capturar esse movimento de consolidação, e nesse caso o
componente de dados é fundamental e por isso nós estamos totalmente focados em

dados, em cobertura 4G, smartfone, todas as variáveis que vão nos permitir consolidar
esse mercado do sim.
Em valor de mercado pré-pago o que vai acontecer é que o mercado do pré-pago vai
manter o mesmo valor, provavelmente aumentando por causa mais dos efeitos
macroeconômicos que por um tema do gasto total de mercado o número de sim se vai
reduzir e o ARPU médio por cliente vai ter que aumentar...
Sr. Vitor: obrigado.
Sr. Rogério: obrigado Vitor.
Operadora: a próxima pergunta vem de Leonardo Olmos, Banco Santander.
Sr. Valder XXX: bom dia. Na verdade é o Valder. A minha pergunta é sobre o
mercado de pré-pago. Como é que está se comportando o espaçamento de recarga?
Houve uma diminuição do espaçamento entre uma recarga e outra, e se ouve em que
grau, que tipo de ARPU a gente está olhando no pré-pago de vocês? Essa é a primeira
pergunta.
Sr. Pietro: bom dia obrigado Leonardo... Valder pela pergunta. Aquilo que está
acontecendo é que estamos olhando um crescimento da recarga média também se
algumas vezes estava acontecendo que estava com tamanho de recarga mais baixo.
No mês de outubro fizemos uma mudança de preços sobre a recarga de R$ 7 para R$
9, a turbo 7 que voltou a ser turbo 9, e depois estamos olhando que o tamanho do
número de recarga exatamente sendo com o espaçamento de 9 para o R$ 10.
Então o cliente que vai escolher a oferta está sobre a turbo 9 e o número de clientes
que está escolhendo a recarga... então all-in-all o resultado é positivo e a recarga
média está crescendo.
É claro que estamos monitorando o dia-a-dia o número de recarregadores porque esse
é um dos KPIs mais importantes para alavancar a migração para o controle. Estamos
também controlando todo o trend semanal.
Para o próximo ano estamos desenvolvendo um plano de marketing que vai trabalhar
sobre a recarga e sobre a oferta e por quê? Infelizmente no nosso mercado a
concorrência não é somente os operadores de telecomunicação, mas muitas vezes no
segmento do pré-pago a escolha está entre a recarga e o gasto sobre a outra atividade.
Por essa razão temos, antes de convencer o cliente a fazer recarga com o chip da TIM
e não por outra atividade, e depois com o desenvolvimento das ofertas como por
exemplo... o 5 Giga ou como as outras ofertas que foram já desenvolvidas ajudar o

cliente no gasto da recarga. Com esse círculo virtuoso depois temos que... fazer
upselling do cliente para a oferta controle.
Sr. Valder: essa dinâmica para mim está clara; mas o espaçamento entre uma
recarga e outra está diminuindo? Porque o que você está falando é estou conseguindo,
tenho sucesso no upselling, o tíquete médio está subindo; mas a recorrência entre uma
recarga e outra está melhorando?
Sr. Pietro: mais ou menos estável. A coisa que estamos encontrando é que está ainda
uma estabilidade na frequência. O que está incrementando como eu estava falando é o
valor da recarga média.
Sr. Valder: ok, obrigado Pietro.
Sr. Rogério: obrigado Valder.
Operadora: lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um, estrela
um.
A próxima pergunta vem de André Baggio, J. P. Morgan.
Sr. André Baggio: Bom dia. Eu queria saber de vocês se vocês agora acham que o
ambiente competitivo está mais estável. A gente viu na TIM sem dúvida, mas vocês
acham também que em geral é uma coisa que a gente deve esperar para os próximos
meses e a indústria como um todo começar a focar mais em rentabilidade do que de
tentar ganhar market share?
Sr. Stefano: André bom dia, a resposta é muito simples: absolutamente sim. Nós
somos... sobretudo obviamente no pré-pago estamos mais... esse conceito de
monetization, sobretudo no componente de dados e estamos vendo que o mercado
está nos seguindo.
Nós temos aumentado... expressiva o preço diário de dados no Infinity, acabamos de
aumentar o preço da... antecipação importante na nossa base em termos de... para R$
9 e vemos um acompanhamento por parte de todas as operadoras. Então esse eu
acho que vai ser um trend que vai se confirmar nos próximos meses e acho também
em 17. E também... o resultado da indústria não é positivo como um todo, então acho
que mais que uma oportunidade é uma necessidade para a indústria como um todo.
Sr. André: muito obrigado.
Operadora: não restando mais perguntas dos analistas agora iniciaremos a sessão de
perguntas para jornalistas. Para perguntar digite asterisco um.

Sr. Rogério: a gente tem uma pergunta da plataforma que é do Samuel da Teletime:
como a TIM tem sentido o impacto das ofertas combinadas dos competidores fixos com
banda larga, fixo TV, e qual será a resposta? Obrigado Samuel para pergunta.
A segunda do Samuel é como fica a estratégia para a rede de banda larga residencial
e TV da TIM.
Obrigado Samuel eu passo ao Stefano.
Sr. Stefano: primeiramente quando nós falamos de oferta convergente temos que ver
a composição do mercado. A composição do mercado a oferta convergente aqui no
Brasil obviamente tem uma atratividade em um segmento que é um segmento muito
alto do mercado, então estamos falando de, olhando sobretudo o mercado móvel, de
uma participação que está abaixo de 10% em termos de valor de mercado.
Então primeiramente temos que falar não é a oferta convergente que vai ser o driver
principal de mudança na competição no mercado móvel; obviamente temos operadoras
que em algumas cidades, porque também esse é outro elemento que nós temos que
olhar, o mercado de banda larga no Brasil significa 50% Rio e São Paulo. Temos
milhares de cidades que não tem banda larga, ou seja tem uma banda bem restrita,
que é a parte na segunda componente da pergunta qual é a nossa estratégia para
banda larga residencial.
Primeiramente em São Paulo e no Rio de Janeiro nós já temos 300.000 clientes. Eu
vou lembrar que esses clientes aumentaram ano a ano 50%, e nós estamos já
lançando, já lançamos oferta convergente também com componente de vídeo,
promoção que acabamos de lançar com a NET, então nós vamos estar no mercado da
banda larga residencial na convergência entre... São Paulo. Nós já temos 40% da
cobertura nas cidades de Rio e São Paulo.
Nas outras cidades do Brasil eu acho que nós temos uma grande oportunidade
representada por... banda larga fixa e pela grande oportunidade que vai chegar com o
700, que vai nos permitir abrir o mercado hoje que não é servido pelas grandes
operadoras fixas e onde nós podemos criar pacotes convergentes também incluído
com partnership... a nossa estratégia na TV.
Estamos discutindo com todos os atores do mercado e acho que nós vamos ter
partnership com diferentes operadores para nos posicionar na oferta inovadora da
televisão, que é basicamente vídeo on demand, e nesse caso podemos criar um pacote
convergente muito atrativo não tendo legacy representada ao alto valor do ARPU do
serviço de... como nós podemos ver está sofrendo essa competição... valores muito
expressivos de gastos do cliente.

Sr. Rogério: obrigado pela pergunta Samuel. Agora novamente a gente continua com
a sessão de analistas junto com time do Mario Girassole e a gente passa agora às
outras perguntas por favor operadora.
Operadora: a próxima pergunta vem de Fabíola Moura, Bloomberg.
Sra. Fabíola Moura: Olá bom dia a todos. Eu gostaria de saber se dentro dessa
estratégia de focar em cidades que não têm tanta cobertura vocês têm algumas regiões
de concentração onde vocês vão se debruçar primeiro, obrigada.
Sr. Stefano: bom dia Fabíola, a resposta é sim. Vou passar palavra ao Leo Capdeville
que vai explicar, porque esse obviamente é um tema muito... que tem muito a ver com
a parte de tecnologia e então ele vai explicar... vai depender do 700, que você sabe
que é uma mecânica de oportunidade de ter essa frequência que vai aumentando nos
próximos trimestres. Temos que ver a cobertura que tem hoje as operadoras fixas
nessas regiões, mas vamos lá Leo.
Sr. Leonardo Capdeville: Fabíola, primeiro só voltando um pouquinho a gente
destaca no tema do 3G como o Stefano falou nós estamos falando de falando de 1000
cidades que estamos representando 10% de aumento de população coberta em
relação ao ano anterior.10% de população coberta a mais no 3G no Brasil representa
algo em torno de 20 milhões de pessoas. Então é um número bastante expressivo.
Esse crescimento do 3G ele vai se concentrar principalmente nas regiões do nordeste,
nos estados do nordeste, Bahia, Sergipe e Minas Gerais, e as três regiões são
bastante importantes para a TIM devido à forte presença que a gente tem.
Com relação à oportunidade dos 700 a gente está acompanhando a liberação que
deve ver por parte do Gired - e aí nós fazemos toda a gestão através da EAD - para
capturar a máxima oportunidade derivada da liberação da frequência. O que hoje é
sinalizado no último cronograma que nós temos discutido no Gired é que as primeiras
regiões e a serem liberadas com 700 se refletem a uma região muito próxima à que
nós estamos falando também na oportunidade 3G: o nordeste, Bahia e Sergipe; a
região de Belo Horizonte e também Brasília.
O que nós temos que observar é que essas cidades que estão abaixo de 100.000
habitantes pouquíssimas delas contam hoje com uma banda larga fixa eficiente, e
portanto com o uso dos 700, 4G que tem uma penetração maior que as frequência
convencionais, isso pode ser uma excelente oportunidade para a gente fazer uma
massificação do uso da banda larga através da tecnologia móvel nessa última milha,
isso dando uma experiência melhor para o cliente não só em termos de velocidade,
mas também o que é decorrente dessa nova tecnologia que é uma menor latência.

Sra. Fabíola: maravilha Leo muito obrigada.
Sr. Leonardo: obrigado a você.
Operadora: a próxima pergunta vem de Ana Paula Lobo, Portal Convergência Digital.
Sra. Ana Paula Lobo: Bom dia a todos. Stefano, você no... disse que não haveria
necessidade das operadoras abrirem espaço para as OTTs e se falou referindo-se a
Whatsapp. A TIM foi a operadora que mais se aproximou das OTTs antes e agora
também se aproximou da TV falando da convergência da Netflix.
A TIM vai se aproximar das OTTs conforme o seu interesse - e aí o Whatsapp hoje
não interessa mais e a Netflix interessa? Como é que vocês estão tratando essa
questão das OTTs?
Sr. Stefano: Ana Paula primeiramente obrigado pela pergunta. Poderia ficar aqui meia
hora falando sobre o tema. Agora deixe-me ser também um pouco didático: temos que
dividir OTT; OTT porque OTT significa muita coisa: nós vamos de Netflix a Uber, a
Whatsapp a Facebook - agora tem OTT e OTT.
Tem OTT que presta serviços de comunicação que tem que ser tratada de forma
completamente diferente de OTT que usa a rede, e nós vendemos para entregar o
próprio serviço. Essas OTTs são boas: Netflix claramente tem que ter um adequado
compromisso entre a quantidade de dados e o preço dos dados que está sendo... para
entregar serviço de vídeo.
Agora quando nós vamos na parte das OTTs que dão para o cliente um serviço de
comunicação qual foi... até para explicar melhor qual foi o conceito? Eu não estava me
referindo que está errado dar Whatsapp incluído em um plano; é a equação a coisa
mais importante.
Eu vou fazer um exemplo muito simples: hoje nós não podemos ter - e esse é o
resultado de uma estratégia da indústria, não estou falando nem da TIM, nem da Claro,
nem da Oi, nem da Vivo - um plano ou uma oferta de área onde o serviço de dados tem
o mesmo preço do serviço de voz. Esse serviço de dados hoje não se soma ao serviço
de voz. Em muitos casos serviço de dados vai substituir o serviço de voz.
Então quando você vende o serviço de dados ao mesmo preço de um serviço de voz
você tem que saber que vai perder o serviço de voz. Então falando muito claro não
pode ter R$ 1/dia de dados de R$ 1/dia de voz, porque os dados nesse caso não se
vão somar na voz e a tendência vai ser essa. Os clientes vão ser... vou fazer VOIP, vão
fazer voz usando o serviço de dados.

Então podemos fazer oferta onde o Whatsapp está... rede, porque de graça na
verdade não é gente que decide se o Whatsapp tem um preço ou menos; agora pode
estar... Whatsapp? Pode estar, portanto é equação onde o elemento fundamental é o
preço. Agora se nós colocamos Whatsapp giro rede em um plano que tem um valor
menor que o mesmo plano que tem o serviço de voz isso é suicídio, e isso nós vamos
mudar.
Sra. Ana Paula: e com relação ao Netflix? Porque o senhor falou do vídeo sob
demanda como uma grande oportunidade; ser parceiro da Netflix faz a diferença?
Sr. Stefano: obviamente o Netflix onde pode criar problema de canibalização não é
das operadoras de telecomunicações em senso estrito, é para operadoras que tem
serviço de... tradicional. Nós obviamente como você sabe não temos esse problema,
então felizmente esse problema não está com a gente.
Agora para nós termos parceria com operadoras como o Netflix... na verdade a
parceria da NET como eu estava falando é uma das parcerias que a gente quer
desenvolver, não é que nós queremos casar com a NET provavelmente porque nem a
quer casar com a gente.
Então vamos fazer parcerias comerciais com Netflix, vamos fazer parceria com todas
as operadoras que tem uma proposition inovadora de serviço, integrado de
telecomunicações e vídeo que vai nos ajudar na estratégia de aumentar o valor da
nossa base ser mais atrativo para os clientes pós-pago e dar evidência e substâncias à
nossa liderança na cobertura 4G.
Sra. Ana Paula: obrigada.
Sr. Rogério: obrigado Ana Paula.
Operadora: a próxima pergunta Ana Mano, Reuters.
Sra. Ana Mano: bom dia a todos, obrigada por responderem às perguntas. A primeira
seria para o de Angelis por favor: qual o volume de investimento da TIM previsto para
o ano de 2016 e para o ano de 2017, se é que esses dados estão disponíveis? Essa é
a primeira pergunta por favor.
Sr. Stefano: nos investimentos... desculpa eu não havia entendido.
Sra. Ana: o investimento por gentileza.
Sr. Stefano: Ana explicando melhor nós estamos confirmando o que nós já
afirmamos, que é um nível completivo de investimentos nos próximos três anos que é
de R$ 12,5 bilhões, sendo que estava lembrada é uma guidance que nós damos ao

mercado em julho que comporta uma redução significativa conforme o plano antigo da
empresa.
Porém a lógica de, vou comentar outra vez, que é mais ou menos, sendo que nós
conseguimos reduzir o Capex, porém como nós apresentamos estamos com um plano
que é a partir deste ano e também para 2017 e 18 estar tendo um objetivo de
cobertura, como a nossa principal métrica de foco nos investimentos estão bem acima
do plano anterior. Porém voltando à pergunta nós estamos confirmando R$ 12,5
bilhões no triênio.
Sra. Ana: e quando o senhor fala triênio o senhor fala 2016, 2017 e 2018 correto?
Sr. Stefano: exatamente.
Sra. Ana: perfeito obrigada e a próxima dúvida é com relação à intenção de aumentar
o ARPU do cliente pré-pago antes de migrá-lo para um plano pós-pago; essa é a
estratégia? Eu entendi corretamente?
Sr. Stefano: sim, explicamos melhor. Hoje a nossa base pré-pago historicamente, e
também na indústria, vem de um comportamento que é a consumo: pay-per-use ou
pay-per-day quando a gente paga por uso diário. Isso criou no passado um ARPU que
reflete uma utilização do serviço que é bem diferente do pós-pago, que é mais
oportunística.
Hoje vai precisar usar o telefone, vai comprar o Infinity Day, amanhã vou estar no
escritório todo dia, tem wi-fi, estou em casa tem wi-fi... então não vou comprar. A
migração para ofertas recorrentes, semanais obviamente vai aumentar o ARPU no
sentido de vai aumentar a frequência de uso do serviço e estabilizar esse valor que
hoje tem, está refletindo muito essa mecânica oportunista.
Uma vez que o cliente chega em um plano recorrente e então começa a ter um gasto
semanal de 7 ou R$ 10 obviamente é muito mais fácil convencer esse cliente para
migrar para um plano controle dando um pouco mais de conteúdos, minutos , content,
Gb, e o cliente vê que vai ter um benefício, vai manter mais ou menos o mesmo gasto e
vai ter a lógica de mais por mais e então ele já está em uma mecânica de comprar
pacote e esse pacote vira um pacote semanal com base no pré-pago ou um pacote
mensal. Essa hoje é uma mecânica que está nos dando ótimos resultados, tanto que
nós estamos movendo mais ou menos 400.000 clientes/mês nessa dinâmica.
Sra. Ana: está claro e uma última pergunta: um analista falou sobre a estabilidade do
ambiente competitivo e foco em rentabilidade e aí o senhor falou que o foco em
rentabilidade é mais que uma oportunidade, é uma necessidade da indústria.

O senhor pode elaborar um pouquinho mais sobre esse conceito por favor? Por que é
uma necessidade mais que uma oportunidade?
Sr. Stefano: obviamente estamos falando de indústria que vai se sustentar frente à
geração de caixa que tem que alimentar a grande incidência de investimento que tem o
setor de telecomunicações. Se nós olharmos o resultado - e eu apresentei isso no
Futurecom - da indústria como um todo, e depois tem empresas que têm performance
melhor, performance pior, não vou entrar obviamente nos detalhes que são claros na
apresentação de resultado.
Até hoje essa indústria não tem uma sustentabilidade de longo prazo que nós
tentamos dar todos os investimentos que tem que ser feitos para desenvolvimento da
banda larga, todos os investimentos que tem que ser feitos para obrigações também
regulatórias imaginando que já vai chegar um dia também com 4,5 G, o 5G.
Então esse equilíbrio entre uma empresa que tem uma alta necessidade de
investimento tem que ter uma rentabilidade que vai permitir continuar financiando esse
desenvolvimento da tecnologia com revenues e com uma margem adequada. Hoje
essa mecânica no Brasil não foi respeitada, e isso está claro olhando os resultados da
indústria.
Sra. Ana: mas com as iminentes mudanças regulatórias isso pode se tornar mais fácil
correto?
Sr. Stefano: essa é uma das componentes que nos pode permitir como indústria
alavancar, obviamente.
Sra. Ana: muito bem, desejo sorte e obrigada por respondem às perguntas.
Sr. Rogério: obrigado a você.
Operadora: Senhoras e senhores não havendo mais perguntas passo a palavra a com
o senhor Stefano de Angelis para as considerações finais. Sr. Stefano pode prosseguir.
Sr. Stefano: Obrigado por acompanhar a nossa divulgação de resultados do 3T e
esperamos encontrá-los novamente em breve e que tenham um bom dia.
Sr. Rogério: Obrigado.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações, suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais informações e
detalhes sobre a companhia acesse o nosso site www.tim.com.br/ri e aproveite para
fazer o download do aplicativo TIM RI disponível para as plataformas Android e IOS e
siga também o Twitter @TIM_RI. Obrigada.

